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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift " Individu en grootschalige
technologie", van C.J.H. Midden

1. De bevindingen in hoofdstuk 5 van dit proefschrift leiden
tot de conclusie dat de operationalisatie van de factor "moti-
vatie om te conformeren"in hst model van Fishbein minder valide
is. Een verklaring hiervoor zou het zelfbeeld aantastende
karakter van mogelijke antwoorden kunnen zijn.

2. In het attitude-gedragsmodel van Fishbein wordt aangenomen
dat gedragsintenties in voldoende mate verklaard kunnen worden
uit attitude en subjectieve norm. Er is aanzienlijke onder-
steuning voor de stelling dat de factor "vertoond gedrag"
hieraan toegevoegd moet worden als verklarende factor, waarbij
het psychologisch proces, afhankelijk van het gedragsdoireiri,
als gewoontevorming of als "response involvement" geïntei-
preteerd zou kunnen worden.

3. De dikwijls geconstateerde samenhang tussen attitude en
subjectieve norm (SN) verzwakt het Fishbein model. Onderzocht
zou kunnen worden in hoeverre er sprake is van een beïnvloe-
ding van SN door de attitude in de vorm van een
"false-consensus" effect en van een effect van SN op attitude
in de vorm van een normatieve invloed op een attitude uiting.

4. Op grond van de bevinding da\_ attitudes tegenover kernener-
gie doorgaans positiever zijn van omwonenden van een
kerncentrale dan van verderaf wonenden, voordat een ongeval
heeft plaatsgevonden, zou ook een lager stress-niveau na een
ongeval verondersteld kunnen worden. Dit is niet het geval.

Bromet.E.,Parkinson,D.,Schulberg,H.C.,Dunn,L.,en Gondeck.P.C.
Three Mile Island Mental Health Findings Washington D.C.:
National Institute of mental Health, 1980.

5. Gezien de gebondenheid van het mediërend vermogen van
attitude en subjectieve norm aan gedragscategorieën zou een
classificatie van gedragscategorieën de validiteit van het
Fishbeinmodel aanzienlijk kunnen verbeteren.

Bentier,P.M., en Speckart.G. Attitudes "cause" behaviors: A
structural equation analysis. Journal of Personality and Social
Psychology,1981, 40, 2, 226-238.



6. Het vergt vrij veel kunstgrepen om subjectieve schattingen
van absolute slachtofferfrequenties nauwkeurig te doen lijken.

Daamen,D.D.L, Midden,C.J.H., Verplanken.B. Lay estimates of
annual fatality rates. Paper presented at the 10th
International Conference on Subjective Probability, Utility and
Decision making, Helsinki, 26-29 August, 1985.

7. Prospecttheorie is minder algemeen geldig dan gepretendeerd
wordt. Zo valt het passeergedrag van automobilisten op drukke
tweebaanswegen er niet mee te verklaren.

Kahneman D.,en Tversky A. Prospect theorie: An analysis of
decision under risk. Econometrica, 1979, 47, 263-291.

8. Voor kerncentrales is "gewogen bevolkingsdichtheid" een
lokatiekeuze criterium. Hoewel risico beperkend vanuit het
gezichtspunt van collectieve besluitvorming is dit criterium
moeilijk hanteerbaar omdat vanuit het individuele standpunt van
toekomstige omwonenden het eerder de verwachting van selectieve
risicovergroting oproept.

9. Risico's, als kansen op toekomstige negatief gewaardeerde
gevolgen zijn niet objectief meetbaar.

10. De onderschatting van de bruikbaarheid van de psychologie
als toegepaste wetenschap zou kunnen verminderen door iets te
doen aan de o/erschatting van het eigen diagnostisch vermogen
door menig commentator.

Fischhoff.B. For those condemned to study the past: Heuristics
and biases in hindsight. In : D.Kahneman, P.Slovic, A.Tversky
(eds.), Judgment under uncertainty: Heuristics and biases.
Cambridge University Press,1981,335-354

11. Zoals in hoofdstuk 2 van dit proefschrift is geï]lustreerd
leidt het h.astig meten van gecompliceerde psychologische
concepten in sommig opinieonderzoek eerder tot verwarring dan
tot kennisvermeerdering.

12. Omwonenden lijken nauwelijks omkoopbaar bij lokatiebeslis-
singen over risicodragende installaties gemeente- en
provinciebesturen wel.



INDIVIDU EN GROOTSCHALIGE TECHNOLOGIE

een vergelijkend attitude-onderzoek naar de opwekking
van elektriciteit met kolen en uraan

PROEFSCHRIFT

T I R VLRKRUGINLi VAN Dl: G R A A I ) VAN DOCTOR IN Dl:
SOCTA1.1-: W I T H N S C H A I T L N A A N UI: RIJKSUNIVf:KSI[Ti l
TI: I . 1 I D 1 N , Ol ' Gl i /ACi VAN D h RIXTOR M A G N H K U S
DR. J..I.M. ULl-.NAKKI.R. HOOCil.I-RAAR IN Dl: I AC UI 11:11
DüR WISKUNDI: 1:N NA1 UURVVT:TINSC'HAI'l'l-N, VOLti l iNS
liliSI.UIT VAN Hl-T COI. l .IXil: VAN DLKANIiN Tl: VliRDIi-

DIGI:N()I>WOI:NSDAG 15 JANUARI IVXATI-KI.OKKL 15.15 UUR

DOOR

CORNELIS JOHANNES HENDRICUS MIDDEN

GEBOREN TE 's-GRAVENHAGE IN 1950

LEIDEN. 1985



Promotiecommissie

Promotores: Prof.dr. R. van der Vlist
Prof.dr. R.W. Meertens

Referent: Prof.dr. W.F. van Raaij

Overige leden: Prof.dr. E. Abma
Prof.dr. L.J.Th, van der Kamp
Prof.dr. W.A. Wagenaar

Dit onderzoek en de publicatie ervan werd mogelijk
gemaakt door financiële bijdragen van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en het
Energieonderzoek Centrum Nederland.



VOORWOORD

Het onderzoek dat de grondslag vormt voor dit proefschrift is

eerder beschreven in een beleidsrapport (Midden, Daamen en

Verplanken, 1983). Het huidige proefschrift is een bewerking en

verdieping daarvan. Met name kon meer aandacht worden besteed

aan theoretische aspecten.

Dit proefschrift had niet tot stand kunnen komen zonder de

welwillendheid van de directie van het Energieonderzoek Centrum

Nederland en het hoofd van het Energie Studie Centrum

ir. J.A. Over om mij tijd hiervoor beschikbaar te stellen.

Mijn collega's van het Energie Studie Centrum en de Werkgroep

Energie en Milieu-onderzoek boden belangrijke ondersteuning.

Vooral Dancker Daamen en Bas Verplanken waren van enorme waarde

bij de uitvoering van het onderzoek. Christine Gerris leverde

een vlekkeloos getypt manuscript af, ondanks de kwellingen van

moderne tekstverwerkende apparatuur. Hen allen ben ik zeer

dankbaar.



INHOUDSOPGAVE Pag.

1 INLEIDING, PLAATSBEPALING EN PROBLEEMSTELLING 1
1.1. Inleiding 1
1.2. De elektriciteitsvoorziening 5
1.3. Plaatsbepaling van het onderzoek 13
1.3.1. Inleiding 13
1.3.2. Risico-ernst 15
1.3.3. Soorten van risicodragende technologische 16

activiteiten
1.3.4. Sociaal wetenschappelijke onderzoeks- 21

benaderingen met betrekking tot beslissingen
over en reacties op risicodragende activiteiten
1.3.4.1 Sociaal-psychologisch onderzoek: 23

attitudes attributie, emoties
1.4. Probleemstelling 24

2. ATTITUDEONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN URAAN 29
EN KOLEN VOOR DE OPWEKKING VAN ELEKTRICITEIT

INLEIDING 29

2.1. Opinieonderzoek over het gebruik van uraan en 32
kolen voor het opwekken van elektriciteit

2.1.1. Opinieonderzoek in het buitenland 32
2.1.2. Opinieonderzoek in Nederland 36
2.1.3. Conclusies 41
2.2. Attitudes en Beliefs 41
2.2.1. Algemene studies 42
2.2.2. Studies over lokale groepen 48
2.2.3. Studies over specifieke groepen 53
2.2.4. De relatie tussen Beliefs en enkele 59

demografische kenmerken
2.2.4.1. Sexe 59
2.2.4.2. Leeftijd 62
2.2.4.3. Opleiding 63
2.2.4.4. Inkomen 64
2.2.4.5. Samenvatting van de relatie tussen 64

attitude, Beliefs en demografische
kenmerken

2.3 Beliefs over kernenergie en kolen in de 65
context van andere risicodragende
activiteiten

2.4. Enkele risicokenmerken nader belicht 74
2.4.1. Catastrofaliteit 74
2.4.2. Vrijwilligheid 75
2.4.3. Beheersbaarheid van gevolgen 77
2.4.4. Uitgesteldheid van gevolgen 81
2.4.5. Three Mile Island 83
2.5. Sociaal-politieke achtergronden van attitudes 86

tegenover kernenergie en kolen

VI



2.
2 .
2 .

2,
2 .
2 .
2.
2,
2,

3.
3.
3 .
3.
3.

5.
6.
6.

7.
8.
8.
8.
9.
10

0.
1.
2 .
3

3

1

1
2

Pag.

2.5.1. Relatie met de algemene milieu-attitudes 89
2.5.2. Relatie met een algemene attitude tegenover 90

technologie
Relatie met politieke voorkeur 91
Woonplaats 93
De afstand tot het risico-object: bestaande 93
vs geplande faciliteiten
Sociale beïnvloeding 98
Gedrag 101
Stemgedrag en intenties 102
Activisme en protest 104
De verwerving van informatie 107
Conclusies 116

HET THEORETISCH MODEL 124
Inleiding 124
Het attitude-object 125
Het attitude-gedragsmodel van Fishbein 127
Een model over de beleving van gruotschalige 132
risicodragende activiteiten

3.3.1. Persoonlijke bijdrage aan collectieve 134
activiteiten

3.3.2. De verwachte effectiviteit van een 136
persoonlijke bijdrage aan collectief gedrag

3.3.3. Betrokkenheid 138
3.3.4. Demografische kenmerken 142
3.3.5. De verwerving van informatie 143
3.3.6. De beschrijving van het model 144
3.4. Beschouwingen over het theoretisch model 149
3.4.1. De totstandkoming van Beliefs 150

3.4.1.1. Subjectieve waarschijnlijkheid 152
3.4.2. De relatie tussen Beliefs en attitude 155

3.4.2.1. De lineaire-compensatorische 156
combinatieregel

3.4.2.2. Zijn B en E voldoende en noodzakelijk? 15t
3.4.2.3. Is SBE unidimensioneel? 160
3.4.2.4. De volgorde van attitude en Beliefs 161
3.4.2.5. De saillantie van Beliefs 163

3.4.3. De causaliteit van attitude, intentie en 164
gedrag

3.4.4. Sociale en subjectieve normen 167
3.4.5. Intenties en gedrag 170
3.5. Samenvatting van de belangrijkste conclusies 172

4. OPERATIONALISATIES EN STEEKPROEF 175
4.1. De vragenlijst 175
4.1.1. De volgorde in de vragenlijst 182
4.2. De steekproef en afname van de vragenlijst 183
4.3. PRINCALS en HOMALS 185
4.3.1. PHINCALS 185



Pag.
4.3.2. HOMALS 187

5. RESULTATEN: ATTITUDES, BELIEFS, NORMATIEVE 189
BELIEFS, SUBJECTIEVE NORMEN EN GEDRAGISIN-
TENTIES MET BETREKKING TOT DE TOEPASSING VAN
KOLEN EN KERNENERGIE

5.1. Attitude tegenover de ruime toepassing van 189
kolen

5.2. Attitude tegenover de ruime toepassing van 191
kernenergie

5.3. Beliefs over de ruime toepassing van kolen en 195
kernenergie

5.3.1. Beliefs over de ruime toepassing van kolen 195
5.3.2. Beliefs over de ruime toepassing van 205

kernenergie
5.4. Beliefs over psychologische kenmerken 216
5.5. De samenhang tussen Beliefs en attitudes 221
5.5.1. SBE 221
5.5.2. Het product van Beliefs en Evaluaties: nut 225

en geldigheid
5.5.3. De relatie tussen clusters van Beliefs en 231

attitude tegenover de ruime toepassing van
kolen

5.5.4. De relatie tussen clusters van Beliefs en 233
attitude
tegenover de ruime toepassing van kernenergie 236

5.5.5. Conclusies over de relatie tussen Beliefs en
attitude

5.6. Normatieve Beliefs, motivaties om te 237
conformeren en subjectieve norm

5.6.1. S NB x MC 237
5.6.2. De gewogen normatieve Beliefs 239

5.6.2.1. De relatie tussen normatieve 244
Beliefs en subjectieve norm met
betrekking tot de ruime toepassing
van kolen

5.6.2.2. De relatie tussen normatieve Beliefs 247
en subjectieve norm met betrekking
tot de ruime toepassing van
kernenergie

5.7. Subjectieve normen met betrekking tot 249
persoonlijk risicodragend gedrag

5.8. Gedragsintenties 251
5.8.1. Intenties met betrekking tot de toepassing 251

van kolen
5.8.2. Intenties met betrekking tof de toepassing 254

van kernenergie
5.8.3. Stemintenties 256
5.8.4. Intenties tot persoonlijk risicodragend gedrag 258
5.9. Gedragingen: persoonlijke bijdragen aan 259

collectief risicodragend gedrag

Vlf 1



Pag.
5.10. Relaties tussen subjectieve norm, attitude en 262

intenties
5.10.1. De intermediaire functie van subjectieve 264

norm en attitude
5.11. De relatie tussen vertoond gedrag en 266

gedragsintenties
5.12. De voorspelbaarheid van specifieke intenties 269

en intentiecategorie^n
5.13. De relatie tussen subjectieve norm, attitude 271

intentie met betrekking tot persoonlijk
en risicodragend gedrag

6. RESULTATEN: EXTERNE FACTOREN EN VERSCHILLEN TUSSEN 273
GROEPEN

6.0. Inleiding 273
6.1. Afstand tot elektriciteitscentrale 273
6.1.1. Subjectief oordeel over afstand en werkelijke 273

afstand
6.1.2. Verschillen met betrekking tot afstand 274
6.2. Informatieniveau, -behoefte en -verwerving 276
6.2.1. Verschillen tussen groepen 279
6.2.2. Verschillen in (clusters van) Beliefs en 282

normatieve Beliefs in relatie tot
informatieniveau, -behoefteen kennis

6.2.3. Verschillen in relaties tussen (clusters van) 282
Beliefs en attitude en normatieve Beliefs
en subjectieve norm samenhangend met
informatieniveau, informatiebehoefte
en kenni •

6.3. Verwachte effectiviteit van persoonlijke 283
bijdragen aan collectieve beslissingen

6.3.1. Verschillen in relatia tot verwachte 284
effectiviteit

6.4. Involvement 286
6.4.1. Verschillen in relatie tot Involvement 287
6.5. Verschillen tussen groepen met betrekking tot 289

Beliefs en attitudes
6.5.1. Beliefs van voor- en tegenstanders van de toe- 289

passing van kolen en kernenergie
6.5.1.1. De ambivalentie-index 293
6.5.1.2. Voor- en tegenstanders van kolen- en 294

kernenergie nader gekarakteriseerd
6.6. Verschillen in normatieve Beliefs en 296

subjectieve normen
6.7. Verschillen in intenties 297
6.7.1. De toepassing van kolen 297
6.7.2. De toepassing van kernenergie 299
6.8. Samenvatting van de verschillen tussen 302

groepen
6.9. Groepsverschillen in de relatie tussen 303

centrale modelcomponenten
6.9.1. Relatieverschillen in samenhang 303

IX



met de attitude
6.9.2. Relatieverschillen samenhangend met sexe 306
6.9.3. Relatieverschillen in samenha^- met opleiding 306
6.9.4. Relatieverschillen in samenhang met politieke 308

voorkeur, leeftijd en godsdienst

7. CONCLUSIES EN DISCUSSIE 309
7.1. Inleiding 309
7.2. De inhoudeliike resultaten 312
7.2.1. Attitudes " 312
7.2.2. Beliefs over de toerassing van kernenergie 312

en kolen
7.2.3. De normatieve compof ' 318
7.2.4. Gedragsintenties 320
7.3. Relaties tussen Be.:-. .„ en Attitudes 321
7.4. Relaties tussen normatieve Beliefs, 324

m_iti\7aties om te conformeren en
subjectieve norm

7.5. De relatie tussen attitude, subjectieve norm 326
en gedragsintenties

7.6. Externe factoren en verschillen tussen 328
groepen

7.6.1. Verwachte effectiviteit 328
7.6.2. Verschillen tussen voor- en tegenstanders van 329

kernenergie en kolen
7.6.3. Verschillen in normatieve Beliefs en 331

subjectieve normen
7.6.4. Verschillen in gedragsintenties 331
7.6.5. Verschillen in relaties tussen 333

modelcomponenten
7.6.6. Omwonenden van een centrale 334
7.6.7. Informatieverwerving 336
7.7. Numerieke en verbale risicoschattingen 338
7.8. Slot 340

SUMMARY 342

LITER/. TUUR 349

BIJLAGEN 1

CURRICULUM VITAE 39



1. INLEIDING, PLAATSBEPALING EN PROBLEEMSTELLING

1.1. INLEIDING

De snelle vooruitgang van techniek en technologie, brengen

economische, sociale en culturele veranderingen met zich mee. De

effecten van deze veranderingen, die soms zeer drastisch zijn, zijn

waarneembaar in de wereld van de arbeid, het onderwijs, het

transportwezen, de recreatie, de communicatie en hul milieu.

Er zijn meerdere factoren aan te wijzen, die ertoe geleid hebben dat

de technologische ontwikkeling in toenemende mate het onderwerp is ge-

worden van maatschappelijke aandacht (vergelijk onder andere O.E.C.D.,

1978, 1983; Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1984;

Gezondheidsraad, 1984).

Hoewel in een tijd van economisch herstel, de voordelen van technolo-

gie geaccentueerd neigen te worden, dringt zich in groeiende mate het

besef op dat technische vernieuwing niet louter voordelig is, maar dat

er ook nadelen aan verbonden kunnen zijn ondermeer met betrekking tot

veiligheid, gezondheid en milieu. De gevolgen van wetenschappelijke en

technologische ontwikkelingen kunnen zeer omvangrijk zijn en zich over

tijdsperioden uitstrekken die een mensenleven ver overstijgen. Het

tempo waarmee technologische vernieuwingen worden geïntroduceerd is

aanzienlijk toegenomen.

Technologische vernieuwingen worden steeds complexer en zijn vaak

moeilijk vergelijkbaar met bekende technologieën. Voor velen zijn deze

vernieuwingen daardoor moeilijk te overzien. Daarbij komt dat de

schaal van technische installaties toeneemt (bijv. de chemische indus-

trie en de elektriciteitsvoorziening), waardoor ook de gevolgen in-

grijpender worden.

Naast technische, economische en ecologische gevolgen roepen nieuwe

technologieën veranderingen op van sociale en psychologische aard en

ethische problemen met betrekking tot menselijk gedrag, sociale



verhoudingen en bestuurlijke vraagstukken. Individuen worden op vele

momenten in hun dagelijks leven geconfronteerd met technische

vernieuwing, thuis, in de arbeid, als consument en als burger die

politiek mede verantwoordelijk is voor beslissingen over

ontwikkelingen die de samenleving als collectief raken.

De energievoorziening is een duidelijk voorbeeld van een sector, waar-

in technologische ontwikkelingen plaatsvinden, die in toenemende mate

Maatschappelijke aandacht hebben gevraagd. De Nederlandse samenleving

ziet zich voor de noodzaak geplaatst oplossingen te vinden voor het

probleem van beslissingen te nemen over de toekomstige

energievoorziening. Diverse alternatieven worden daarbij in

beschouwing genomen, waarbij energiedragers als kolen, gas, olie en

uraan in verschillende combinaties naar voren komen, al dan niet samen

met andere technologieën zoals zonne-energie, windenergie en

getijdenenergie. Met name de elektriciteitsvoorziening is de laatste

jaren onderwerp van heftige discussie. Op korte termijn dienen

beslissingen genomen te worden over de wijze waarop de Nederlandse

elektriciteitsvoorziening voor de komende decennia gestalte dient te

krijgen. Kern van de tegenstellingen vormen de gevolgen van

verschillende opwekkir.gssystemen voor onze veiligheid en gezondheid op

korte en op lange termijn.

Daarnaast speelt het kostenaspect beleidsmatig in toenemende mate een

belangrijke rol.

In een democratische samenleving nemen ook niet-deskundigen aan de be-

sluitvorming deel. Leken dienen zich derhalve oordelen te vormen over

kenmerken en gevolgen van diverse energiesystemen om zo hun bijdrage

aan de politieke meningsvorming te kunnen leveren. De problemen rond

dit energiedebat zijn legio. Ten aanzien van het veiligheidsaspect

rijzen vragen als: hoe beoordelen we risico's, hoe veigelijken we

risico's, hoe bepalen we of een risico aanvaardbaar is. Hebben we

voldoende kennis om risico's te bepalen? Hoe wegen we eventuele vei-

ligheidsproblemen af tegen de economische voordelen? Wat zijn hierbij



de rollen voor deskundigen en van de grotendeels niet of minder des-

kundige bevolking? Idealiter verheldert de discussie uiteindelijk

zulke zaken en vrijwaart de samenleving van onvoldoende onderkende

risico's.

Om op collectief niveau verantwoorde uitvoerbare beslissingen te

kunnen nemen is het kunnen steunen op een zogenaamd maatschappelijk

draagvlak onontbeerlijk. De relatie tusen een individuele burger en

het beslissingsapparaat is ingewikkeld. In een democratie nemen bur-

gers formeel deel aan de besluitvorming via het parlement. Er zijn

echter ook andere kanalen (vergelijk Zijlstra, 1983). Individuen

kunnen feitelijk invloed uitoefenen via individueel gedrag en via

georganiseerd gedrag in belangenorganisaties, al dan niet gebruikma-

kend van bestaande inspraak- en overlegorganen. Het is duidelijk dat

niet iedereen een even actieve rol speelt. Niet iedereen is even goed

vertegenwoordigd. Niet ieders belang wordt gelijkelijk gewogen. Kosten

en baten van een optie kunnen op collectief niveau in evenwicht zijn,

maar op een lager niveau voor groepen of individuen zeer onevenwichtig

zijn.

Het tijdig signaleren van de wijze waarop individuen reageren op

collectieve beslissingen is essentieel. Alleen dan kan in de besluit-

vorming rekening worden gehouden met houdingen, gevoelens wensen en

behoeften, die onder de bevolking leven. Deze kennis kan leiden tot

bijstelling van de besluitvorming in procedurele zin bijvoorbeeld het

betrekken van meer partijen en belanghebbenden in de besluitvorming of

het verbeteren van de informatievoorziening en voorlichting of het

uitstellen van de beslissing. Bijstelling kan ook plaatsvinden in in-

houdelijke zin bijvoorbeeld het toevoegen van nieuwe beslissingscri-

teria, het veranderen van het belang van beslissingscriteria of het

toevoegen of laten vallen van alternatieven in de beslissing. Het

energiebeleid is natuurlijk een fraai voorbeeld van alle problemen en

conflicten die zich in een dergelijk proces kunnen voordoen. Sedert



meerdere jaren woedt hierover een zich nog steeds ontwikkelend maat-

schappelijk conflict. Zelfs de zogenaamde Brede Maatschappelijke

Discussie (Stuurgroep Maatschappelijke Discussie Energiebeleid, 1984)

vermocht geen oplossing te brengen. Het is hier niet de plaats dit

zeer boeiende inspraakexperiment te evalueren, maar een dergelijke

evaluatie is belangwekkend. Vragen doen zich voor met betrekking tot

de vraagstalling (ondermeer vaststelling procedure, breedte,

diepgang), de functie (ondermeer informatieverspreiding, inspraak,

meningsvorming, opiniepeiling) en de rol in de politieke

besluitvorming over de elektriciteitsvoorziening.

Deze inleiding samenvattend kan gesteld worden dat grootschalige risi-

codragende activiteiten zoals die in de energievoorziening plaatsvin-

den om collectieve beslissingen vragen die belangrijke consequenties

inhouden voor vele individuen en groepen. Bij deze beslissingen zijn

bijdragen van deskundigen onontbeerlijk. Beslissingen die een brede

ondersteuning behoeven zijn echter ondenkbaar zonder dat ook leken hun

visie en waardeoordelen kunnen verduidelijken en doen gelden. Daarbij

doemen vragen op over hoe de besluitvorming dient te worden ingericht

qua structuur (hoe worden opties beoordeeld, waarop, hoe wordt een

keuze bepaald) en qua proces (hoe wordt alle informatie verzameld die

relevant is, wie spelen daarbij een rol en in welke vorm?).

Al deze vragen roepen onderzoek op van velerlei aard: technisch, eco-

nomisch, biologisch, psychologisch en bestuurlijk.

In deze studie wordt de aandacht gericht op één onderdeel van de hier

globaal geschetste problematiek. We richten ons op: de individuele be-

oordeling en opstelling met betrekking tot twee grootschalige, risico-

dragende energietechnologieën met name het gebruik van uraan en kolen

voor de opwekking van elektriciteit.

We stelden reeds dat onderzoek naar de beoordeling door de bevolking

van collectieve grootschalige risicodragende activiteiten gegevens kan

verschaffen om een zo groot mogelijke acceptatie te kunnen verwerven.



Daarnaast is het van belang gegevens te verkrijgen vanuit het ge-

zichtspunt dat het overheidsbeleid niet alleen gericht dient te zijn

op het optimaal waarborgen van veiligheid en gezondheid in feitelijke

zin, maar dat tevens rekening dient te worden gehouden met de bete-

kenis van subjectieve veiligheid en onveiligheid voor het individueel

welbevinden. Psychische spanningen zijn het gevolg van de wijze waarop

een feitelijke situatie ervaren wordt. In dit perspectief is het in

het belang van de volksgezondheid dat men niet alleen veilig is (voor-

zover precies vast te stellen), maar dat men zich ook veilig voelt. De

discussie over het begrip objectieve veiligheid even terzijde latend,

geldt dat objectieve en subjectieve veiligheid eikaars evenknie dienen

te zijn.

Het voorgaande aspect sluit direct aan op het punt van de informatie-

voorziening. Onderzoek dat gericht is op de beoordeling en waardering

van risicodragende technologieën kan dienen ter ondersteuning van de

informatievoorziening ofwel voorlichting door de overheid. Het weg

kunnen nemen van onnodige angst en onzekerheid is daarbij eén van de

oogmerken. Daarnaast is een gerichte en doordachte informatievoorzie-

ning een belangrijke verplichting van de overheid ter legitimering van

haar activiteiten.

1.2. DE ELEKTRICITEITSVOORZIENING

In deze paragraaf wordt zeer beknopt een aantal opties voor de elek-

triciteitsvoorziening besproken. Iets uitgebreider wordt ingegaan op

de twee opties die in dit onderzoek centraal staan: kernenergie en

kolen. Voor de beschrijving van de opties, inclusief het cijfermate-

riaal, is hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de energienota van de

regering en van het tussen- en eindrapport van de Stuurgroep

Maatschappelijke Discussie Energiebeleid (Ministerie van Economische

Zaken, 1980a, 1980b, 1980c; Stuurgroep Maatschappelijke Discussie

Energiebeleid, 1983, 1984). Op basis van deze bronnen wordt in alle

beknoptheid een zo evenwichtig mogelijk beeld geschetst van met name



de toepassing van uraan en kolen tegen de achtergrond van alternatieve

energiedragers, zoals dat naar voren komt op basis vé>n onderzoek en

deskundigenoordelen. De beschrijvingen kunnen als anker dienen bij de

interpretatie van het onderzoek dat attitudes onder de bevolking be-

studeert .

AARDOLIE EN AARDGAS

Het energiegebruik van de geïndustrialiseerde wereld is de laatste de-

cennia sterk toegenomen. In hoeverre deze groei zich in de toekomst

zal doorzetten is afhankelijk van economische en technische ontwikke-

ling maar is tevens een politieke vraag.

Energie in het algemeen en elektriciteit in het bijzonder zijn onmis-

baar geworden in een moderne samenleving als de Nederlandse. Tijdens

de oliecrisis van 1973 is men zich dat pijnlijk bewust geworden. Deze

energiecrisis leidde tot het besef dat energie niet iets vanzelfspre-

kends is. Onze energievoorziening bleek sterk afhankelijk van de poli-

tieke relatie met de olieleveranciers. Dit werd ook zichtbaar in de

zeer sterke prijsontwikkeling van olie, die de kosten van energie snel

deden stijgen. Daarnaast werd steeds duidelijker, mede door het rap-

port van de Club van Rome, dat de fossiele voorraden aan aardolie,

maar ook aardgas en kolen eindig zijn. Verder spelen de winr.ings-

kosten een belangrijke rol in het aardolieaanbod. Ongeveer de helft

van de reserves bevindt zich onder de zeebodem, hetgeen de exploitatie

kostbaar en technisch moeilijk maakt. Hetzelfde geldt voor olie uit

teerzanden, leisteen en steenkool.

Nederland is in het gelukkige bezit van een ruime voorraad aardgas.

Hoewel daar recentelijk weer discussie over is, is het Nederlandse

energiebeleid er in algemene lijn op gericht deze voorraad niet te

snel te verbruiken. Allereerst uil men het aardgas zoveel mogelijk

bestemmen voor het huishoudelijk gebruik en het klein-verbruik in in-

dustrie en in de dienstensector. Daarnaast wordt de gasvoorraad gezien



als oen strategische voorraad di n tijden van nood kan dienen voor

de elektriciteitsproductie.

Internationaal !>estaan er aanzie; •* IJke voorraden. Schattingen lopen

uiteen van 10 tot 60x het jaarlijks, jereldenergieverbruik. De voor-

raden zijn verspreid over de OPEC-landen (± 30%) en de Oostbloklanden

(ruim 40%). We'-.'--Europa en Noord-Amerika bezitten gezamenlijk ca. 17%

van de reserves. Ook met de gasimporten zijn politieke risico's niet

uitgesloten. Bovendien zijn de productie, het transport en de distri-

butie van gas, zeker in vloeibare vorm technisch ingewikkeld en ener-

gie- en kapitaalintensief (Stuurgroep Maatschappelijke Discussie

Energiebeleid, 1983, 1984).

ENERGIF. VAN STROMINGSBRONNEN

Stromingsbronnen als getijdenenergie, zonne-energie, wind- en water-

kracht zijn in principe onuitputtelijk. Het potentieel van getijden-

energie en waterkracht is in Nederland beperkt. Op korte termijn is

zonne-energie economisch een moeilijk haalbare optie, vooral de

opwekking van elektriciteit op basis van foto-elektrische omzetting.

De meer indirecte vormen van zonne-energie zoals de productie van hout

of suikerriet zijn in Nederland met zijn beperkte landoppervlakte niet

haalbaar. Daarnaast wordt de introductie van zonne-energie onder

andere belemmerd door de noodzaak van dure opslagsystemen.

Windenergie is tot nu toe de meest belangrijke stromingsbron. Een

nadeel wordt gevormd door het grote aantal molens dat nodig is voor

een reële bijdrage aan de elektriciteitsvoorziening. Andere nadelen

zijn de noodzaak van een opslagsysteem en mogelijke ecologische

problemen met betrekking tot de vogeltrek. Momenteel wordt

geëxperimenteerd met windmolens van verschillende grootten. Een wind-

park voor grootschalige elektriciteitsopwekking is in voorbereiding.



KOLEN

Schattingen van de wereldvoorraden steenkool belopen 200 tot 1500 x

het huidige jaarlijks energieverbruik. Steenkool wordt algemeen be-

schouwd als de grootste potentiële energiebron. De voorraden zijn goed

gespreid over verschillende landen. In Noord-Amerika (29,5%), de

U.S.S.R. (17,5%) en China (15,5%) zijn de grootste winbare kolenre-

serves te vinden. West- en de rest van Oost Europa beschikken ock over

redelijke voorraden (13% en 8%) (Stuurgroep Maatschappelijke Discussie

Energiebeleid, 1983). Nederland heeft een door de Commissie Martens

geschatte winbare voorraad van ± 710 miljoen ton (Ministerie van

Economische Zaken, 1980b)*. De geschatte winningskosten zijn echter

hoog.

60% van de steenkool wordt gewonnen in ondergrondse mijnen. De mijn-

bouw houdt risico's in voor veiligheid en gezondheid. De arbeidsom-

standigheden zijn echter wel verbeterd vergeleken met vroeger door het

gebruik van machines en door betere stofbestrijding en ventilatie.

Naast de winning is er een transportprobleem. Steenkool vergt 2 a 3

maal zoveel laadruimte als olie voor eenzelfde energielevering.

In hoeverre een grotere afhankelijkheid van kolen politiek riskant is,

is de vraag. De kolenleverende landen zijn zeer heterogeen, zodat het

ontstaan van een kartel niet onmiddellijk voor de hand ligt.

Of prijsverhogingen in de toekomst te verwachten zijn hangt af van

de productiebereidheid van de landen met kolenreserves. Wat zijn de

gevolgen voor het milieu bij kolenve..•branding voor de opwekking van

elektriciteit? In het algemeen geldt dat de elektriciteitsvoorziening

met kolen leidt tot aantasting van het milieu. De verbranding van

'"'Het totale Nederlandse kolenverbruik wordt in de kolennota
(Ministerie van Economische Zaken, 1980b) voor 1985 geschat op
maximaal 8,4 miljoen ton en voor 2000 oplopend tot maximaal 33 miljoen
ton.



steenkool leidt in relatief sterke mate tot de uitstoot van zwavel-

dioxiden en van zuren. Daarbij komt hele fijne zwevende as vrij, de

zogenaamde vliegas. Deze laatste kan echter praktisch volledig worden

afgevangen.

Ook het vrijkomen van andere stoffen wordt beperkt op basis "an emis-

sienormen. Desalniettemin kan er milieuschade optreden. Longpatienten

kunnen daar bijvoorbeeld last van hebben. Daarnaast zijn lange termijn

effecten niet uitgesloten. Een recent actueel geworden fenomeen is de

zure regen, die verontreinigende stoffen in de lucht weer op de bodem

neerslaat en waarschijnlijk invloed heeft op planten, bonen en water-

leven .

Hoe het aantastingsproces precies werkt, welke stoffen en omstandig-

heden daarvoor noodzakelijk zijn en welke interacties moeten optreden

wordt nog niet volledig begrepen.

Een ander probleem is de toename van kooldioxide in de atmosfeer. Bij

kolenverbranding wordt per Joule geproduceerde warmt.e aanzienlijk meer

kooldioxide gevormd dan bij olie of aardgas. Een te grote toename van

kooldioxide kan leiden tot het zogenaamde broeikaseffect, dat kli •

maatsverandering tot gevolg zou hebben. Over de mate waarin een tempe-

ratuursstijging zal plaatsvinden bestaat nog onzekerheid. Door vele

meteorologen wordt evenwel bij een stijgende v̂ roei van het

wereldenergieverbruik een opwarming van het aardoppervlak met

gemiddeld enkele graden steeds waarschijnlijker geacht (Ministerie van

Economische Zaken, 1980b). Bij het huidige gebruik van fossiele

brandstoffen zou een verdubbeling in 50 jaar bereikt zijn en zou, zo

wordt geschat, binnen enkele honderden jaren een stijging van het

zeeniveau met 5 meters het gevolg kunnen zijn (Stuurgroep

Maatschappelijke Discussie Energiebeleid, 19t3). Rampzalige gevolgen

zouden voor Nederland kunnen ontstaan.

Ook de neerslag zou kunnen worden beïnvloed waardoor vruchtbare gebie-

den zouden uitdrogen en de voedselvoorziening in gevaar zou kunnen ko-

men. In andere gebieden kan ernstige regenerosie optreden.



Een ander milieuprobleem wordt gevormd door de gigantische hoeveel-

heden vast afval in de vorm van vliegas en sintels, die opgeslagen en

verwerkt dienen te worden. Dit afval bevat in aanzienlijke mate ge-

vaarlijke stoffen, waaronder zware metalen en radioactieve elementen.

KERNENERGIE

Kernenergie is de meest toegepaste niet-fossiele energievorm. Kern-

energie, ofwel energie-opwekking op basis van het splijten van uranium

is ook de meest controversiële energievorm.

Zelfs de in 1983 gevoerde Brede Maatschappelijke Discussie heeft niet

de conflicten opgelost. Nog steeds bestaan er scherpe tegenstellingen

op meerdare aspecten. Deze betreffin kwesties van veiligheid en be-

trouwbaarheid, economische aspecten, met name de kosten van de bouw en

het onderhoud van kerncentraa.es en sociale en politieke aspecten waar-

onder de relatie met kernbewapening. Kernenergie wordt vooral gebruikt

voor het opwekken van elektriciteit. Het voor kernsplijting benodigde

uranium is niet onbeperkt beschikbaar. Voor de komende decennia is er

echter volgens de meeste schattingen voldoende aanwezig. Kernenergie

omvat meer dan het opwekken van elektriciteit in een centrale. De zo-

genaamde splijtstofcyclus ziet er als volgt uit:

a) het delven van uraniumerts en het hieruit winnen van uranium;

b) het verrijken van uranium;

c) het verwerken van het verrijkt uranium tot splijtstofelementen;

d) het opwekken van elektriciteit in een reactor;

e) het afkoelen van de splijtstofelementen;

f) het opbergen als afval van de splijtstofelementen of het opwerken

ervan;

g) indien wordt opgewerkt wordt het afgescheiden uranium weer ver-

rijkt, het afgescheiden plutonium wordt verwerkt tot aparte splijt-

stofelementen en de rest van de gebruikte splijtstofelementen wordt

definitief opgeborgen als afval.
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Over de kosten van kernenergie bestaan sterke meningsverschillen. De-.e

verschillen kunnen ontstaan doordat in de toekomst te maken kosten

moeten worden geschat. Het belangrijkste deel van de prijs per

kilowatt uur ontstaat door de jaarlijkste vaste lasten, die

afhankelijk zijn van de hoogte van de investeringen, de bouwtijd en de

rentevoet en waarbij ook de belastingsfactor en de levensduur van de

centrale een rol spelen. Tenslotte zijn onzekere factoren de

ontmantelingskosten en de onderhouds- en verzekeringskosten.

Op het gebied van de veiligheidsmaatregelen en veiligheidsonderzoek is

kernenergie een welhaast onovertroffen technologie.

De veiligheidseisen zijn uitermate streng: bijvoorbeeld kerncentrales

kunnen een neerstortend vliegtuig weerstaan, zijn tot op zekere hoogte

berekend op aardbevingen (indien nodig) en vele functies zijn twee- en

drievoudig uitgevoerd.

In verschillende fasen van de splijtstofcyclus zijn ketens van risico-

dragende gebeurtenissen te beschrijven. We noemen er enkele. Een ern-

stige storing in het koelsysteem zou kunnen leiden tot het wegvallen

van de koeling van de reactorkern. Dit zou tot gevolg kunnen hebben

dat het milieu radioactief verontreinigd wordt via lucht en bodem.

Rond de kerncentrale zou dit merkbaar kunnen zijn onder andere in het

plantaardig voedsel. Tenslotte zou de bevolking aan straling zijn

blootgesteld.

Acute gevolgen zouden kunnen zijn: stralingsziekten, overlijden binnen

één maand. Latere gevolgen zouden kunnen zijn: verschillende vormen

van kanker en genetische effecten. Voor de drukwaterreactor in

Borssele is een kans dat een ongeval met meer dan 100 acute doden op-

treedt ten gevolge van kernsmelting berekend op 2,5 x 10~6 jaar. De

kans op een kernsmelting zonder doden is berekend op 5.10~3 jaar. De

kans op een ongeluk a la Harrisburg, waarbij een geringe hoeveelheid

radioactiviteit vrijkomt is berekend op 5.10""2 jaar (Stuurgroep

Maatschappelijke Discussie Energiebeleid, 1983).
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De opslag van het radioactief afval is een nog niet volledig geregeld

probleem in de splijtstofcyclus. Voor het laag-actieve afval zijn ver-

schillende mogelijkheden zoals langdurig bovengronds opslaan, ondiep

begraven op land, diep begraven op land en storten in zee.

De laatste methode werd tot 1983 in Nederland toegepast voor het laag-

en middenactief afval. Om ecologische redenen is deze dumping gestopt.

In Nederland wil de overheid nu overgaan tot tijdelijke bovengrondse

opslag, overigens wel voor een vrij lange periode (50-100 jaar). Het

midden-radio-actief-afval wordt ook tijdelijk opgeslagen (bij het

Energie Onderzoek Centrum Nederland). Het hoog-radioactief afval en

het kernsplijtingsafval (K.S.A.) disnt voor langere tijd uit het mi-

lieu te worden genouden. Schattingen voor K.S.A. lopen uiteen van

enkele honderden tot 250.000 jaar (onder andere onopgewerkt afval).

Voor Nederland is de meest genoemde opbergraethode hat maken van mijnen

in ondergrondse zoutkoepels. De afvalcontainers nullen dan na een af-

koelperiode in de ondergrondse zoutmijn geplaatst worden op een diepte

van 900-1200 meter. Als mogelijke gevaren gedurende de opslag van eni-

ge duizenden jaren worden wel genoemd: toekomstige menselijke activi-

teiten, natuurrampen, natuurlijke ontwikkelingen zoals erosie. Het

optreden van dergelijke gebeurtenissen wordt algemeen zeer onwaar-

schijnlijk geacht. Onze.' Theid kan echter niet volledig worden opge-

heven. Niet alle deskundigen zijn er bijvoorbeeld van overtuigd dat de

koepels betrouwbaar zijn over vele duizenden jaren.

In Nederland is als inteiim-oplossing gekozen voor een zogenaamd semi-

permanente opslag op land gedurende .50-100 jaar voor al het radioac-

tief afval. In i985 dient hiervoor een lokatie te worden aangewezen.

De risico's "an het normale bedrijf van een kerncentrale voor het

milieu zijn uitermate gering. Enkele vragen betreffen de effecten op

langere termijn, doordat radioactiviteit zich ophoopt in planten en

dieren. De lozingsnormen zijn op deze mogelijkheid afgestemd.
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Tot slot enige opmerkingen over de maatschappelijke aspecten. Over de

kansen op kartelvorming door uranium-producerende landen wordt wisse-

lend gedacht door deskundigen. Sommigen achten dit mogelijk, anderen

niet gezien het royale aanbod.

Een ander meer besproken politiek aspect betreft de eventuele implika-

ties voor het militaire gebruik van kernenergie. Vragen worden hierbij

gesteld als: wat is de kans dat een land dat een kerncentrale krijgt

geleverd hierdoor ook kan gaan beschikken over kernwapens? Wat is de

kans dat terroristen plutonium in handen krijgen?

De antwoorden zijn verschillend voor kerncentrales, opwerkingsfa-

brieken, verrijkingsfabrieken en kweekreactors. Indien we ons beperken

tot centrales dan gelüt dat door het splijtingsproces in de centrale

ef.n mengsel ontstaat met plutonium. Dit mengsel is ingesloten in zeer

radioactie/e splijtstofstaven. Het plutonium is dus niet eenvoudig

toegankelijk. Bovendien zijn veel soorten plutonium niet of pas na

veel bewerkingen geschikt voor misbruik.

Tot slot dient gewezen te woren op de scherpe veiligheids en bewa-

kingsvoorschriften.

1.3. PLAATSBEPALING VAN HET ONDERZOEK

1.3.1. INLEIDING

De enorme gevolgen die technologische ontwikkelingen, met name ook in

de energievoorziening voor de samenleving hebben, zijn aanleiding ge-

weest voor veel studie en onderzoek. Naast veel technisch, economisch

en ecologisch onderzoek is een aanzienlijke hoeveelheid psychologisch

en in mindere mate sociologisch en politicologisch onderzoek in de we-

reld verricht.

Dit onderzoek heeft zich gericht op de individuele beoordeling en

waardering van met name risicodragende technologische activiteiten en

op besluitvorming op collectief niveau.
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Om het in deze studie beschreven onderzoek te positioneren gaan we

kort in op een aantal sociaalwetenschappelijke benaderingen die ge-

richt zijn op beleving, acceptatie, beoordeling en besluitvorming met

betrekking tot risicodragende technologische activiteiten.

Zoals aangeduid heeft veel onderzoek als focus het risico-aspect ge-

had. De achtergrond hiervan is waarschijnlijk de waarneming dat de

mogelijke nadelige consequenties voor veiligheid, gezondheid en milieu

een steeds belangrijkere rol zijn gaan spelen in de besluitvorming

over technologieën,

Veel onderzoekers hebben zich vragen gesteld als: wat is een risico?

Hoe kan je dat meten? Hoe beoordelen leken en deskundigen risico-

dragende activiteiten? Hoe hanteren mensen onzekerheid? Hoe nauwkeurig

zijn kansschattingen door leken én door experts? Zijn risicodragende

activiteiten op zinvolle wijze te Lyperen? Hoe hangt risico-ernst sa-

men met aanvaardbaarheid van risicodragende technologieën. Hoe wegen

we verschillende soorten van voordelen tegen risico's af? Hoe zouden

beslissingen op collectief niveau moeten worden gemodelleerd? Hoe ver-

loopt het beslissingsproces? Hoe zou het idealiter moeten verlopen?

Wat is de betrouwbaarheid van risico-analyses? Hoe dienen risico-

analyses geïnterpreteerd en gebruikt te worden in de besluitvorming?

Hoe wegen we de resultaten ervan af tegen de publieke beoordeling en

acceptatie van risico-dragende technologieën? Wanneer en hoe dienen

normen bepaald te worden?

In deze plaatsbepaling is het niet doenlijk op al deze vragen in te

gaan. We zullen het begrip risico-ernst toelichten. Vervolgens wordt

ingegaan op een classificatie van risicodragende activiteiten. De toe-

passing van kernenergie en kolen wordt vervolgens als risicodragende

activiteiten een plaats gegeven. Tenslotte worden verschillende

soorten van sociaalwetenschappeJijk onderzoek over risicodragende

technologische activiteiten kort besproken.
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1.3.2. RISICO-ERNST

De begrippen risico en risico-ernst worden op vele manieren gedefi-

nieerd (vergelijk onder andere Fischhoff, e.a., 1982; Renn, 1981;

Solomon e.a., 1982; Vlek en Stallen, 1979; Blokker, 1985). Risico-

ernst wordt ondermeer gedefinieerd als de kans op (negatieve) gevol-

gen: als de omvang van mogelijke negatieve gevolgen: als een (niet om-

schreven) functie van kansen en gevolgen: als het product van kans(en)

en gevolg(en): als de variantie van de waarschijnlijkheids-verdeling

van alle mogelijke gevolgen.

Bij deze omschrijvingen kan een descriptief analytisch gezichtspunt

gehanteerd worden (bijvoorbeeld hoe kan het begrip "subjectieve risi-

co-ernst" het best voorspeld of verklaard worden). Daarnaast is er een

normatief gezichtspunt (bijvoorbeeld hoe dient risico-ernst in het ka-

der van vergunningverlenging voor een elektriciteitscentrale bepaald

te worden?).

De meest toegepaste normatieve definitie is: risico-ernst is de pro-

ductsom van alle denkbare negatieve gevolgen en de kansen daarop. De

omvang van een risico wordt binnen deze definitie wel aangeduid als

het totaal verwachte verlies.

De definitie houdt een compensatorisch model in: een risico met een

kleine kans op een groot gevolg kan even groot zijn als een risico met

een grote kans op een klein gevolg.

In de psychologische literatuur wordt sterk betwijfeld of dit uit-

gangspunt samenvalt met het concept "subjectieve risico-ernst". Uit

meerdere studies blijkt een lage samenhang tussen "subjectieve risico-

ernst" en "verwacht verlies" (in een doorsnee-jaar).

Bovendien blijkt de normatieve technische definitie van risico-ernst

niet tot goede voorspellingen te leiden van risico-acceptatie en van

gedrag met betrekking tot risicodragende activiteiten (vergelijk

Slovic, 1978; Renn, 1981; Daamen, Midden, Verplanken, 1985). In deze

studie wordt derhalve een andere benadering gekozen, gebaseerd op de

attitudetheorie.

15



1.3.3. SOORTEN VAN RISICODRAGENDE TECHNOLOGISCHE ACTIVITEITEN

Risicodragende activiteiten zijn op diverse manieren in te delen, zo-

als naar soorten gevolgen (bijvoorbeeld gezondheidsrisico's, economi-

sche risico's, milieu risico , sociale risico's), naar combinaties

van kansen en gevolgen (bijvoorbeeld grote kansen en kleine gevolgen

versus kleine kansen en grote gevolgen), naar de bron van het risico

(bijvoorbeeld natuurlijk versus "man-made"), de aard van de blootstel-

ling (bijvoorbeeld zichtbaar-onzichtbaar; langdurig, kortdurig), de

reikwijdte van de gevolgen (grootschalig versus kleinschalig).

Risico-classificaties kunnen plaatsvinden op grond van diverse crite-

ria: technische, economische, psychologische, sociale en besluitvor-

mingscriteria. In meerdere studies zijn onderscheidingen gemaakt, ge-

bruikmakend van één of meerdere van bovengeschetste indelings-

principes, (vergelijk onder andere Solomon, Meijer, Szabo en Nelson,

1982; Rowe, 1977; Fischhoff e.a. 1981; de Gezondheidsraad, 1984; the

Council for Science and Society, 1977). Een resultaat dat uit veel

vergelijkend risico-onderzoek naar voren komt is het onderscheid

tussen grootschalige, meestal collectieve risicodragende activiteiten

en kleinschalige risicodragende activiteiten. Vlek (1985) vat de ver-

schillen als volgt samen: Grootschalige activiteiten onderscheiden

zich van kleinschalige risicodragende activiteiten doordat ze a) meer

mensen tegelijkertijd kunnen treffen, b) de gevolgen een grote veel-

zijdigheid en verstrekkendheid hebben, c) de gevolgen moeilijk zijn in

te schatten en te beïnvloeden, d) individuen een slechts beperkte in-

vloed hebben op de besluitvorming. Daar zou nog aan toegevoegd kunnen

worden dat de besluitvorming meestal collectief van aard is bij groot-

schalige activiteiten, dat wil zeggen de overheid zal in de meeste ge-

vallen minstens een vergunning moeten verstrekken. Beslissingen kunnen

echter ook van meer strategische aard zijn, bijvoorbeeld gaan we in

Nederland op ruime schaal kernenergie toepassen? Bij collectieve be-

slissingen zal heel vaak gelden dat niet het gehele collectief in ge-

lijke mate wordt blootgesteld aan de risico's, noch is het noodzake-

lijkerwijs het geval dat ie*..- lid van het collectief in gelijke mate
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de voordelen geniet. Er kan dus onevenwichtigheid optreden in de ver-

deling van voor- en nadelen.

Rowe (1977) ontwikkelde een structuur waarin een risico wordt beschre-

ven als een oorzakelijke gebeurtenis (E), die met een kans (PI) tot

een resultaat (0) leidt, dat met een kans P2 tot blootstelliing van

subject SX leidt, dat met een kans P3 tot gevolg C leidt en waar ten-

slotte waardering V aan wordt toegeschreven. Bij ieder van deze ele-

menten onderscheidt Rowe vervolgens weer nadere kenmerken. Hohenemser,

Kates en Slovic (1983) ontwikkelden recentelijk een nog meer verfijnde

classificatie van risicodragende activiteiten. Op basis van een

causale sequentie-structuur van technologische risicodragende activi-

teiten onderscheidden zij twaalf fysieke, biologische en sociale risi-

co-kenmerken (zie figuur 1)*.

Op deze kenmerken werden vervolgens 93 risicodragende activiteiten be-

oordeeld door deskundigen. Op grond van een factoranalyse werden de 12

indicatoren tot 5 gereduceerd:

namelijk: 1. biocidaliteit (sterfte onder plant en dier, intentionali-

teit)

2. traagheid van gevolgen

3. catastrofaliteit

4. sterfte

5. globale blootstelling, geringe concentraties

*In de Angelsaksische literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen
"hazards", te vertalen als "risicodragende activiteiten" en "risk", te
vertalen als een "kwantitatieve maat voor de gevolgen van zo'n
activiteit" en uit te drukken als "een waarschijnlijkheid dat schade
optreedt".
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Figuur 1.1: Kisicokenmerken van technologische activiteiten

weergegeven in een causaal fasenmodel.

(Ontleend aan: Hohenemser, Kates en Slovic, 1983).
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Uiteindelijk leidde de toetsing van de risico's aan deze factoren tot

een taxonomie van zeven klassen:

1. activiteiten met meervoudig extreme risico's: kernoorlog, recom-

binant DNA, pesti-

cide

2. activiteiten met extreme risico's:

2.1 intentionele biociden: kettingzagen, antibiotica, vaccins

2.2 persistentie teratogenen: uraniummijnen, rubberfabricage

2.3 zeldzame catastrofes: LNG-gebruik*, commerciële luchtvaart,

kerncentrale

2.4 "common killers": autogebruik*, kolenmijnen

2.5 diffuse globale bedreigingen: fossiele brandstoffen, SST

(ozonaantast ing)

3. activiteiten met risico's: saccharine, aspirine, fietsen

Een groot voordeel van een dergelijke classificatie is dat het een

multidi.Tiensionele vergelijking van risico's mogelijk maakt, hetgeen

een verbetering is ten opzichte van een vergelijking op bijvoorbeeld

alleen aantallen slachtoffers in een doorsneejaar.

Hoe kunnen we de risicodragende technologieën die in dit onderzoek

centraal staan, namelijk elektriciteitsopwekking op basis van uraan of

kolen, met behulp van deze classificatie beschrijven? Deze technolo-

gieën zouden volgens bovenstaande taxonomie beide onder "extreme risi-

co's" vallen echter met zeer verschillende kenmerken. De technisch

deskundige beoordelaars van Hohenemser e.a. beoordeelden de risico's

van kernenergie en kolen als in figuur 1.2 staat weergegeven.

y<In de oorspronkelijke tekst van Hohenemser e.a. wordt gesproken over
L.N.G.-explosions en autocrashes. Ten behoeve van de consistentie zijn
de activiteiten ("hazards") en niet de (vertaalde) ongevallen vermeld.
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Conclusies uit deze vergelijkingen zijn onder andere dat de jaarlijkse

sterfte als gevolg van kolen veel groter is dan die als gevolg van

kernenergie. Hetzelfde geldt voor de sterfte van planten en dieren,

zowel feitelijk als potentieel. Daartegenover zijn volgens deze des-

kundigen de risico's van kernenergie meer catastrofaal, bestrijken ze

meer generaties en komen ze herhaaldelijk voor.

0.1 1 10 100
Deaths/1000 MW-year

1000

B
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Delay

Catastrophic
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Nonhuman mortality
(experienced)
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Recurrence
Human mortality

(maximum)

Human mortality
(annual)

Population at risk

Diffuseness

- 1

Standardized descriptor score
(units of standard deviation)

Figuur 1.2: Een vergelijking van de risico's van kerncentrales

(witte balken) en kolencentrales (zwarte balken).

(Ontleend aan: Hohenemser, Kates en Slovic, 1983)
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1.3.4. SOCIAAL WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKSBENADERINGEN MET BETREKKING

TOT BESLISSINGEN OVER EN REACTIES OP RISICODRAGENDE ACTIVITEI-

TEN

Een eerste groep van theorieën en onderzoek over risico betreft het

onderzoek over risicodragende beslissingen. In belangrijke mate komt

dit onderzoek voort uit de psychologische besliskunde, maar dit onder-

werp wordt ook bestudeerd in de operationsresearch, de economie, de

sociologie en de politicologie.

Beslissingsonderzoek kan globaal worden onderverdeeld in uitkomst-geo-

riënteerdheid en procesgeorienteerd onderzoek. Binnen het uitkomst-

georiënteerde onderzoek kunnen enkele normatieve benaderingen worden

gerangschikt zoals a) formele analyses, b) bootstrapping en c) deskun-

digen-oordelen (Fischhoff e.a., 1981). Onder de formele analyses val-

len op rationele gronden ontworpen methoden, zoals beslissingsanalyse,

kosten-baten analyse, risico-baten-analyse en kosten effectiviteits-

analyse. Deze technieken zijn door hun formalisatie inzichtelijk en

bekritiseerbaar. Ten nadele mag gelden dat ze vaak niet uitvoerbaar

zijn, vaak minder valide zijn dan ze suggereren en de politieke onder-

handelingsprocessen negeren die voorafgaan aan de beslissing en die

zich daarna \oor kunnen doen bij de implementatie. Een aspect hiervan

is, dat deze technieken vragen om éen geïdentificeerde beslisser, die

in de praktijk vaak blijkt te ontbreken.

De tweede groep van strategische normatieve benaderingen wordt wel

samengevat onder de noemer "bootstrapping". Hieronder vallen benade-

ringen, die beslissingen grotendeels baseren op ervaringen en gebeur-

tenissen in het verleden. In deze traditie wordt geredeneerd dat de

samenleving door de jaren heen komt tot een evenwicht in voor- en na-

delen, waaronder risico. Op grond van dit uitgangspunt wordt gesteld,

dat de risico's die in de loop der tijd acceptabel zijn gebleken voor

toekomstige beslissingen als leidraad kunnen gelden waardoor het lang-
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durige afwegingsproces kan worden bekort. Voorbeelden van de?e benade-

ringswijze zijn de zogenaamde "revealed preferences" methode (Starr,

1969) en de zogenaamde natuurlijke normen (bijvoorbeeld de hoeveelheid

natuurlijke achtergrondstraling bij de keuze van een faciliteit voor

radio-actief afvalberging).

De derde groep benaderingen zijn de oordelen van deskundigen. Hierbij

nemen deskundigen op grond van hun kennis en ervaring en waarschijn-

lijk ook deels intuitief, zonder argumentatie een beslissing (bij-

voorbeeld de huisarts, die tot een therapie beslist, of de automonteur

die de deugdelijkheid van een onderdeel beoordeelt). Een belangrijk

voordeel is de efficiency van deze benadering, vooral bij vaak

terugkerende beslissingen. Een belangrijk nadeel is de geringe

inzichtelijkheid en verifieerbaarheid van de procedure en de waar-

schijnlijk lagere betrouwbaarheid.

Naast deze strategisch georiënteerde benaderingen worden de uitkomst-

georiënteerde beslissingstheorién en de individueel georiënteerde des-

criptieve modellen onderscheiden. In deze categorieën vallen vooral

mathematische modellen over risicopreferenties. Het onderzoek hiernaar

is vooral experimenteel en laboratoriumgeorienteerd. Voorbeelden van

deze theorieën zijn: portefeuilletheorie (Coombs, 1975), prospect-

theorie (Kahneman en Tversky, 1979), en ook subjective expected

utility is hieronder te rangschikken. We gaan hier niet in op deze

theorieën. Voor de meeste geldt dat ze risicopreferentiekeuzes

beschrijven. In de meeste gevallen wordt niet bijzonder diep ingegaan

op gevolgen van keuzes in termen van gedrag.

Voor een overzicht verwijzen we naar Schaeffer (1978). In hoofdstuk 2

wordt nader ingegaan op de prospecttheorie.

Tot slot noemen we binnen het besliskundig raamwerk het procesgeoriën-

teerde onderzoek. Hierbinnen valt al het psychologisch onderzoek dat

bestudeert in hoeverre mensen rationeel informatie verwerken bijvoor-

beeld volgens Bayesiaanse normen, welke biases mensen vertonen bij hPt
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subjectief schatten van waarschijnlijkheden. Welke vuistregels mensen

hanteren, hoe goed het eigen inzicht is van mensen in de nauwkeurig-

heid van hun waarneming en de contextgevoeligheid van beoordelingen.

Voor een recent overzicht verwijzen we naar Kahneman, Slovic en

TVersky (1982).

Naast deze psychologische analyses van individuele risicodragende be-

slissingen ontstaat er een groeiende literatuur over het beslissings-

proces op collectief niveau. Hierbij wordt uitgebreid ingegaan op het

ontstaan van politieke issues, van het onderhandelingsproces van di-

verse politieke actoren in de probleemdefinitiefase, tijdens de signa-

lering van het probleem en bij de kanalisering. Tevens wordt aandacht

besteed aan politieke netwerken waarbinnen de besluitvorming plaats-

vindt en de rol van onderzoek daarbinnen (zowel technisch economisch

als sociaal wetenschappelijk). (Zie Van der Linden e.a., 1981;

Hisschemöller e.a., 1984; Geerts, 1985; Zijlstra, 1983).

1.3.4.1. Sociaal-psychologisch onderzoek: attitudes, attributie, emo-

ties

De benadering die in deze studie centraal staat is de attitudebenade-

ring. Een attitude kan opgevat worden als een emotionele, affectieve

reactie op een object of activiteit. In tegenstelling tot de beslis-

singsmodellen in de vorige paragraaf verwijzen attitudes niet direct

naar keuzes tussen alternatieven. De attitudebenadering leent zich in

het bijzonder om de response op specifieke objecten, zoals technolo-

gieën te bestuderen. De attitjde-benadering levert een conceptueel ka-

der om een complexe reac'.iewijze met cognitieve, affectieve en cona-

tieve elementen geïntegreerd te bestuderen en de relaties tussen deze

reactiewijzen te specificeren. Het diffuse begrip "beleving" krijgt op

basis van de attitude-benadering dus een scherpere betekenis. In

hoofdstuk 3 wordt uitgebreid ingegaan op het attitudeconcept. In

23



hoofdstuk 2 wordt attitude-onderzoek met betrekking tot de toepassing

van kernenergie en kolen behandeld.

Naast het attitude-onderzoek zijn er studies die zich richten op at-

tributies met betrekking tot technologie en betrokkenen bij (bepaalde)

technologie. In dit soort onderzoek is onder meer aandacht besteed aan

motivationele aspecten van beoordelingsprocessen (Verplanken en

Midden, 1984; Vlek e.a. 1984).

Een ander type sociaalpsychologisch onderzoek met betrekking tot risi-

codragende technologieën kan omschreven worden als emotie- en stress-

onderzoek. In deze benadering die nog niet veel aandacht heeft gekre-

gen wordt bestudeerd hoe individuen reageren op bedreigende situaties.

Hierbij wordt zowel gekeken naar cognitieve aspecten zoals het beoor-

delen van dreiging, het bedenken van oplossingen, als naar de emotio-

nele aspecten: wat voor gevoelens treden op, zijn er lichamelijke

reacties, wat voor reactiepatronen kunnen onderscheiden worden. Onder-

zoek vindt soms plaats met verbale instrumenten (bijvoorbeeld Stallen

en Tomas, 1985), soms ook met fysiologische metingen (bijvoorbeeld

Davidson e.a., 1982).

1.4. PROBLEEMSTELLING

De hoofdprobleemstelling van het thans aan de orde zijnde onderzoek

heeft betrekking op de vraag hoe persoonlijke reacties op grootscha-

lige, risicodragende energietechnologieën gespecificeerd en vergeleken

kunnen worden.

Het onderzoek is wat de keuze van energietechnologieën betreft toege-

spitst op twee energiesystemen: de toepassing van uraan en kolen voor
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de opwekking van elektriciteit*. Argumenten voor deze keuze waren dat

deze twee systemen centrale onderwerpen zijn in de discussie over het

energiebeleid. Beide systemen roepen veel vragen op over de risico's

voor veiligheid en gezondheid, maar ook over de economische, politieke

en sociale implicaties. Wat het risico-aspect betreft is het

verschillende karakter van kolen en kernenergie interessant: de

risico's van kolen zijn voor een belangrijk gedeelte continue en

accumulerend van karakter, terwijl de risico's van kernenergie voor

een belangrijk deel een incidenteel karakter hebben. Beide

energiesystemen zijn relatief nieuwe elementen in het beleid.

Kernenergie wordt weliswaar op beperkte schaal al enige tijd

toegepast, maar de ruime toepassing is nieuw. Dit geldt ook voor de

toepassing van kolen. Kolen werd tot de jaren zestig toegepast, maar

de schaal waarop dit in de huidige situatie zou moeten gaan

plaatsvinden en ook de aard van de beschikbare technologie maakt de

introductie van kolen toch een vernieuwing, zeker in het perspectief

van de energievoorziening van de zestiger en zeventiger jaren.

Benadrukt dient ce worden dat de energiesystemen als geheel als atti-

tude-object zijn gekozen. Per energiesysteem kan de volledige energie-

productiesequentie in de beschouwingen worden betrokken: winning,

transport, conversie, verbruik, afvalverwerking, berging en opslag.

Deze reeks is uiteraard een versimpelde weergave van de werkelijkheid.

Zo zal bijvoorbeeld transport op meerdere plaatsen in de reeks voor-

komen .

*In de technische literatuur is het gebruikelijk om een scheiding te
maken tussen energiedragers (kolen en uraan) en energieomzettings-
systemen (kolengestookte centrale, kerncentrale). In het onderzoek is
deze scheiding bewust niet gemaakt en zijn bovendien andere
aanduidingen gebruikt. Er werd gesproken van de toepassing van
kernenergie (in plaats van uraan) en van kolen voor het opwekken van
elektrische stroom. Deze algemene termen verwijzen niet alleen naar
conversie, maar kunnen ook associaties oproepen met andere fases in de
energiecyclus zoals winning of afvalberging, hetgeen ook de bedoeling
was. De belangrijkste reden is echter aansluiting te vinden bij het
alledaagse taalgebruik om de vragenlijst voor eenieder toegankelijk te
maken (vandaar kernenergie in plaats van uraan). In deze studie wordt
hoofdzakelijk deze terminologie van de vragenlijst gebezigd.
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De hoofdprobleemstelling leidt tot een aantal deelvragen:

1) Wat zijn de attitudes tegenover de toepassing van kolen en kern-

energie? Worden deze technologieën aanvaardbaar gevonden? Hoe

hangen deze attitudes samen.

2) Welke kenmerken en veronderstelde gevolgen van deze technologieën

spelen een rol in de totstandkoming van de attitude? Wat is de re-

latieve betekenis van deze verschillende kenmerken en gevolgen?

3) Welke risico's worden in verband gebracht met deze energie-opties.

Welke kenmerken worden aan deze risico's toegeschreven (aard,

omvang, waarschijnlijkheid, duur, effecten)?

4) Wie en wat wordt ervaren als blootstaande aan deze risico's?

5) Welke factoren bepalen of een risico aanvaardbaar of niet is? In

hoeverre vindt daarbij een afwegingsproces plaats waarbij eveneens

de voordelen van het risico-object betrokken worden?

6) Hoe worden verschillende risicodragende technologieën vergeleken?

Hanteert men dezelfde beoordelingscriteria met betrekking tot de

toepassing van kolen en kernenergie? Spelen deze een vergelijkbare

rol bij het uiteindelijk oordeel?

7) Wat is bij de beoordeling van de risico's de betekenis van kwali-

tatieve kenmerken zoals de mate van controleerbaarheid, de mate

van vrijwilligheid, het tijdstip van het effect, de vertrouwdheid

van gevolgen, de catastrofaliteit en angtswekkendheid van

gevolgen?
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8) Wat is de invloed van sociaal-politieke aspecten zoals ideeën over

de rol van de technologie in de samenleving, een groot- of klein-

schalig georganiseerde energievoorziening, materiele welvaart,

politieke onafhankelijkheid en de betekenis van een schoon milieu?

9) Hoe beïnvloedt het kennis- en informatieniveau ten aanzien van de

toepassing van kolen en kernenergie denkbeelden en houdingen? Hoe

verwerven mensen informatie over deze complexe technologieën?

Welke informatiebronnen gebruikt men als basis voor het eigen

oordeel?

10) Wat is de betekenis van sociale normen. In hoeverre laat men zich

leiden door normatieve druk van verschillende referentiepersonen

en groepen?

11) In welke mate uit de beoordeling en evaluatie van de energietech-

nologieën zich in gedragsintenties? In hoeverre vertonen mensen

reeds gedrag in relatie tot de toepassing van kolen en

kernenergie? In hoeverre is dit van belang voor toekomstig gedrag?

12) Wat is de invloed van demografische factoren op denkbeelden en

houdingen? Onder deze factoren kunnen worden gerangschikt: sexe,

opleiding, beroep, politieke voorkeur, leeftijd en woonplaats

(?fstand tot het risico-object).

Bovenstaande vragen staan nog relatief ongestructureerd gepresenteerd.

In hoofdstuk 2 worden deze vragen aan de hand van beschikbare litera-

tuur toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt een theoretisch model uitgewerkt

dat deze vragen ordent en onderzoekbaar maakt. De gekozen theoretische

benadering roept ook nieuwe vragen op, doordat enkele nieuwe concepten

worden geïntroduceerd en doordat nadrukkelijker de samenhangen tussen

gekozen concepten bestudeerd kunnen worden.
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Vooruitlopend op hoofdstuk 3 formuleren we als aanvullende probleem-

stelling: in hoeverre leent het attitudeconcept zich v>_>or beantwoor-

ding van de hiervoor geformuleerde vragen. Is het attitudeconcept ge-

schikt om het complexe, maar nog in algemene zin besproken begrip

"persoonlijke reacties op" of "beleving van" te differentieren in

meerdere elementen, die recht doen aan cognitieve, affectieve, sociale

en conatieve aspecten, die in het algemene begrip vervat liggen. Een

belangrijk aandachtspunt hierbij is hoe deze elementen in samenhang

kunnen worden bestudeerd. Een tweede aandachtspunt is de vraag hoe

rekening gehouden kan vorden met de dualistische relatie tussen indi-

vidu en (grootschalige) technolo3ie: als onderdeel van een collectief

dat beslissingen neemt omtrent de toepassing van de technologie en als

individu dat persoonlijk geconfronteerd wordt met een grootschalige,

risicodragende technologie.
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ATTITUDEONÜERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN URAAN EN KOLEN VOOR DE

OPWEKKING VAN ELEKTRICITEIT

INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het attitude-onderzoek dat de

laatste tien jaar is verricht met betrekking tot de grootschalige toe-

passing van kernenergie en kolen voor de opwekking van elektriciteit.

Het overgrote deel van de studies heeft betrekking op de toepassing

van kernenergie. Het gebruik van kolen blijkt slechts in geringe mate

onderwerp van onderzoek geweest te zijn.

In de studies kan een onderscheid aangebracht worden tussen het zoge-

naamde opinie-onderzoek en het meer analytische attitude-onderzoek.

Met. opinie-onderzoek bedoelen we het onderzoek dat tot doel heeft op

zichzelf staande opinies van mensen te meten. De onderzoekers

formuleren meestal actuele vragen en stellen daze aan respondenten uit

veelal wel zorgvuldig getrokken steekproeven, üp basis van de

antwoorden worden meestal resultaten gepresenteerd in de vorm van

frequentieverdelingen per vraag. De onderzoekers bekommeren zich bij

dit type onderzoek meestal niet om psychologisch theoretische aspecten

van de gemeten concepten. Evenmin is men sterk geïnteresseerd in

relaties tussen concepten. Dit type onderzoek heeft als belangrijk

nadeel dat de resultaten zeer beperkt van aard zijn. Daarnaast kunnen

in veel gevallen vraagtekens gezet worden achter de betrouwbaarheid

van d conclusies. Met name indien de werkwijze van een vraag per

opinie wordt toegepast op complexe psychologische begrippen dan is het

twijfelachtig wat precies gemeten wordt. Het ontbraken van

theoretische veronderstellingen over de inhoud van concepten en

relaties tussen concepter !rfidt er veelal toe dat vragen van diverse

aard door elkaar gevraagd, geanalyseerd en gerapporteerd worden.

Belangrijke voordelen van het opinie-onderzoek zijn dat het zich zo

scherp mogelijk richt op de beantwoording van vragen die relevant zijn



voor maatschappelijke groeperingen en/of instellingen. De opinie-

onderzoekers zijn in staat om uitermate snel in te gaan op gesigna-

leerde behoeften. Door de grote efficiency is men gemakkelijker in

staat over langere periodes ontwikkelingen en opinies te volgen zodat

trends geïdentificeerd kunnen worden.

De tweede benadering die onderscheiden kan worden is het meer theore-

tisch en analytisch georiënteerde attitude-onderzoek. In deze Denade-

ring die direct wortelt in de sociale psychologie wordt op een funda-

menteler niveau ingegaan op concepten als attitude, Beliefs'",

intenties en gedrag. Concepten worden gedefinieerd en theoretisch

onderbouwd. Operationalisaties vinden zoveel mogelijk plaats op basis

van in de theorie gefundeerde criteria. De theorie genereert ook

hypotheses over relaties tussen te onderscheiden concepten.

Gebruikmakend van de psychologische theorie en het meer fundamentele

psychologisch onderzoek kan het attitude-onderzoek zich in veel

gevallen op andere vragen richten dan het opinie-onderzoek. Met name

wordt getracht verklaringen te vinden voor attitudes en consequenties

van attitudes te voorspellen. Verklaringen kunnen onder andere worden

gezocht in affectieve en cognitieve factoren, alsmede in persoons-

kenmerken van sociale en psychologische aard. Consequenties van

attitudes worden met name onderzocht voor toekomstig gedrag. In de

praktijk blijkt het meer diepgravende attitude-onderzoek minder

flexibel en meer tijdrovend dan het opinie-onderzoek.

De literatuurverkenning in dit hoofdstuk richt zich vooral op het meer

theoretisch gefundeerde attitude-onderzoek. De belangrijkste reden

hiervan is dat de onderzoeksvragen die zijn gefor derd voor het

grootste gedeelte analytisch van aard zijn en nauwelijks

beantwoordbaar met opinie-onderzoek.

"Door de hele tekst wordt de term "Belief" onvertaald (en daarom met
hoofdletter) gebruikt. De belangrijkste redenen zijn de grotere
gangbaarheid en eenduidigheid in definitie vergeleken met eventuele
Nederlandse vertalingen.



Desalniettemin begint dit hoofdstuk met een beknopt overzicht van de

belangrijke trends in de opinies tegenover de toepassing van kernener-

gie en kolen voor de opwekking van elektriciteit. Deze trends geven

een achtergrond voor de meer analytisch georiënteerde studies die

zichtbaar maakt hoe conflictueus de keuze van energieopties is en hoe

het keuzeproces zich globaal ontwikkelt in verschillende landen.

Hoofdstuk 2 is als volgt ingedeeld. Na het overzicht over trends in de

meningsvorming geven we in paragraaf 2.2 een overzicht van studies

die ingaan op de relatie tussen attitudes en Beliefs met betrekking

tot de toepassing van kernenergie en kolen voor de opwekking van elek-

triciteit. Ma een bespreking van verschillen in attitudes en Beliefs

samenhangend met demografische factoren worden in paragraaf 2.3

beoordelingsdiraensies besproken van de toepassing van kernenergie en

kolen in de context van andere risicodragende activiteiten. In

paragraaf 2.4 worden een aantal kenmerken van risico's nader

toegelicht. In paragraaf 2.5 worden sociaal-politieke achtergronden

van attitude tegenover de toepassing van kolen en kernenergie

besproken waaronder de relatie met een algemenere "milieu" attitude en

algemene opvattingen over de rol van de technologie in de samenleving.

In paragraaf 2.6 wordt ingegaan op de factor "afstand tot het risico-

object". De betekenis van sociale beïnvloeding van attitude en gedrag

komt aan de orde in paragraaf 2.7. In paragraaf 2.8 worden verschil-

lende vormen van gedrag besproken in relatie tot toepassing van kolen

en kernenergie. Tenslotte handelt paragraaf 2.9. over de verwerving

van nieuwe informatie, over verschillende wijzen van informatiever-

strekking en over reacties op informatie en effecten ervan.



2.1. OPINIEONDERZOEK OVER HET GEBRUIK VAN URAAN EN KOLEN VOOR HET

OPWEKKEN VAN ELEKTRICITEIT

2.1.1. OPINIEONDERZOEK IN HET BUITENLAND

De afgelopen jaren heeft vooral in de Verenigde Staten en in Europa

een groot aantal opiniepeilingen plaatsgevonden over de energievoor-

ziening. Met name de toepassing van kernenergie hesft hierbij speciale

aandacht gekregen.

In het navolgende zullen wij ons hoofdzakelijk beperken tot Nederlands

opinieonderzoek.

Voor een kott overzicht van houdingen tegenover kernenergie in de rest

van Europa en de Verenigde Staten verwijzen wij naar een literatuur-

studie van Thomas en Baillie (1982). Twee rapporten van het Battelle-

Instituut in Seattle (Melber e.a., 1977; Rankin e.a., 1981) geven een

zeer compleet overzicht van Amerikaanse survey-resultaten met

betrekking tot kernenergie vanaf 1949. Het proefschrift van Renn

(1981) geeft onder andere de resultaten weer van opiniepeilingen over

kernenergie na de Tweede Wereldoorlog in West-Duitsland. Uit al deze

rapporten blijkt dat zowel voor de Verenigde Staten als voor Europa de

volgende trends zijn te onderkennen in de ontwikkeling van

kernenergie-opinies:

1. Voor de jaren '7C over het algemeen een meerderheid met een posi-

tieve attitude en een aanzienlijke groep zonder uitgesproken

mening. In de zeventiger jaren heeft kernenergie de symboolfunctie

voor maatschappelijke groei en vooruitgang verloren (Firebough,

1976).

<£. "Een oppositie die zich eerst langzaam ontwikkelde maar vaste vorm

aannam na een periode van snelle expansie van de kernenergie-indus-

trie en die voornamelijk in beweging scheen te worden gebracht door

de publiekelijke meningsverschillen onder technische experts over
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de adequaatheid van veiligheidsmaatregelen" (Thomas en Baillie,

1982).

3. Een versterking van de anti-kernenergiebeweging door incidenten en

ongelukken met kerncentrales (veruit het meest geruchtmakende onge-

luk was dat met de kerncentrale op Three Mile Island nabij Harris-

burg in 1979).

4. De laatste jaren in veel landen een ongeveer gelijke verdeling van

pro- en anti-kernenergie meningen en slechts een kleine groep men-

sen die 'geen mening' hebben. In sommige landen heeft de anti-bewe-

ging net de meerderheid (bijvoorbeeld Oostenrijk, en sinds 1976

vrij duidelijk in Nederland). In andere landen overheerst met

(zeer) kleine meerderheid het pro-standpunt (Zwitserland, Frank-

rijk, Zweden, Duitsland).

In figuur 2.1 is een vergelijkend overzicht gegeven over hoe mensen

denken over de wenselijkheid van een verdere ontwikkeling van kern-

energie, mede met het oog op de toekomstige energievoorziening. Hoewel

niet duidelijk geëxpliciteerd, verwijst deze vraag dus meer naar de

toekomstige rol van kernenergie.

De tabel biadt een overzicht waarin alle EEG-landen zijn opgenomen met

peilpunten in 1979 (juist na het ongeval in Three Mile Island) en in

1981.

Uit de tabel kan onder meer worden opgemaakt dat de verschuivingen in

de jaren 1979-1981 over het algemeen gering zijn (kleiner dan 10%),

mee uitzondering van Italië waar het aantal voorstanders van verdere

ontwikkeling van kernenergie met 16% toenam.

De houdingen tegenover kernenergie zijn het meest positief in Groot-

Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Italië en het meest negatief in

Denemarken, Nederland en Luxemburg. In alle landen is sprake van ver-

deeldheid.

Bij de interpretatie van resultaten van dit soort opiniepeilingen is

het uiteraard van belang te kijken naar de wijze van vragen. Door de
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zeer verschillende vraagstellingen krijgt men ook zeer verschillende

percentages 'voorstanders' c.q. 'tegenstanders'.

Enkele voorbeelden:

- 'Vindt u de huidige veiligheidsmaatregelen adequaat of vindt u dat

de opwekking van kernenergie moet worden verminderd totdat strengere

veiligheidsmaatregelen kunnen worden toegepast.' Op zo'n vraag bleek

(in 1980 in Amerika) zo'n tweederde meerderheid het 'langzaam-aan'

standpunt in te nemen tegenover een kleine minderheid die het 'vei-

lig genoeg' vond.

- Als er gevraagd wordt naar de noodzaak van meer kerncentrales in de

context van de toekomstige nationale energiebehoefte zoals ook in de

EEG-enquete, dan blijken er volgens Amerikaanse opinieonderzoeken

157. meer voorstanders en 10% minder tegenstanders te zijn vergeleken

met standaardvragen waarin zo'n context niet wordt aangegeven.

- Wanneer gevraagd wordt energieopties te vergelijken prefereert men

over het algemeen stromings-energie (bijvoorbeeld wind- en zonne-

energie) boven kernenergie. Alleen als er gevraagd wordt welke

energiebron op de korte termijn (binnen 10 jaar) het meest gebruikt

zal worden wordt kernenergie wel als eerste genoemd.

- Wanneer men vraagt naar de algemene mening over uitbreiding van het

aantal kerncentrales is daar meer steun voor te vinden dan voor de

hypothetische bouw van een kerncentrale in de woonomgeving van de

respondenten.



FIG 2i 'KERNENERGIE MOET ONTWIKKELD WORDEN OM IN
TOEKOMSTIGE ENERGIE BEHOEFTEN TE KUNNEN VOORZIEN11
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2.1.2. OPINIEONDERZOEK ONDER DE NEDERLANDSE BEVOLKING

Voorzover ons bekend is er in Nederland geen landelijk opinieonderzoek

verricht dat speciaal de toepassing van kolen tot onderwerp had. Daar-

om zal in de volgende paragrafen over Nederlands opinieonderzoek voor-

namelijk aandacht besteed worden aan kernenergiestanUpunten en in min-

dere mate aan kolenenergie-standpunten.

In het kader van de Omnibus Ser' ^e van de Nederlanse Stichting voor

de Statistiek (N.S.S.) werd door deze instelling zowel in 1973 als in

1975 een onderzoek gedaan naar meningen over kernenergie. De vragen

waren in beide onderzoeken gelijkluidend.

Bij vergelijking van de N.S.S. resultaten van 1973 en 1975 kan over de

hele li^n een afname geconstateerd worden van het percentage onder-

vraagden dat geen problemen ziet in de toename van het aantal kerncen-

trales èn het percentage respondenten dat ten aanzien hiervan 'geen

mening' zegt te hebben. Het percentage dat kernenergie niet onmisbaar

vindt verdubbelde van 16% naar 32%. 44% vond kernenergie wel onmis-

baar. Het percentage dat geen risico's voor omwonenden verwacht daalde

van 43% naar 30%.

In augustus 1979 verrichtte het Nederlands Instituut voor Publieke

Opinie en Markt-onderzoek (NIPO) een enquête-onderzoek bij een

respresentatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking (zie

Wentholt, 1980). Een maand later herhaalde de Nederlandse Omroep

Stichting (NOS) een telefoonenquete die zij in 1977 ook reeds had

verricht (ibidem).

Ruim de helft van de Nederlanders bleek in 1979 tegen de uitbreiding

van de toepassing van kernenergie. In 1977 was dit nog 38%. In het NOS

onderzoek (1979) werd ook het standpunt gepeild tegenover een kern-

centrale in de eigen woonomgeving. Van de respondenten die in algemene

zin géén verklaarde tegenstander genoemd kon worden bleek de helft wel

tegenstander van een kerncentrale in de directe woonomgeving.

Een opvallend resultaat van de NOS-enquête was dat 36% van de onder-

vraagden van mening was dat kernenergie onontkoombaar was, ook als "we
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zonne- en windenergie zouden gaan gebruiken en er tevens voor zouden

zorgen minder energie te verspillen" (33% stelde dat we bij deze voor-

waarden zonder kernenergie zouden kunnen, 29% zei 'misschien' of wist

het niet en 2% gaf een ander antwoord). Gegeven de meerderheid die

tegen kernenergie is, zijn er dus vrij veel mensen die wel tegen kern-

energie zijn maar die toch menen te moeten berusten in de onontkoom-

baarheid ervan.

Uit de landelijke opiniepeiling van het NIPO uit 1979 (zie Wentholt,

1980) blijkt, dat ongeveer een kwart van de bevolking de voorkeur

geeft aan "het weer gebruik gaan maken van kolen" boven drie andere

maatregelen om de energieproblemen te helpen oplossen. Daarmee komt

het op het preferentielijstje op de derde plaats, na "bezuinigingen op

energieverbruik" (de voorkeursm; atregel van 34%), maar voor "uitbrei-

ding van kernenergie" (de eerste voorkeur van 10%). Gevraagd naar de

meest effectieve oplossing op korte termijn kwam kolen met een lager

percentage (19%) op de tweede plaats, na bezuinigingen (50%) en vóór

uitbreiding van zonne- en windenergie (12Z) en kernenergie (107.).

12% had geen mening of gaf een ander antwoord1'' (N = 804). Bij deze

gegevens is een kanttekening te plaatsen: het op deze wijze vragen

naar voorkeuren is weinig genuanceerd. Theoretisch is het mogelijk dat

alle respondenten een bepaalde maatregel als de op eén na beste evalu-

eren. Bij deze wijze van vragen komt zo'n maatregel desondanks waar-

schijnlijk op de laatste plaats.

In 1981 werd bij een landelijk onderzoek een vergelijkbare rangorde-

ning aangetroffen, behalve dat toen de duurzame energiebronnen het

meest populair waren (Ritsema, Midden, Van der Heijden, 1982).

De AVRO gaf het opinie onderzoeksbureau Lagendijk opdracht in het

kader van het Schaduwparlement Experiment in januari 1982 500

Nederlanders telefonisch te raadplegen over het energiebeleid.

5tDe percentages tellen op tot meer dan 100, waarschijnlijk doordat
respondenten meer dan één maatregel hebben aangekruist, terwijl dit
niet de bedoeling van de onderzoekers was.
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Dit gezelschap vormt een dwarsdoorsnee van de bevolking en wordt op

gezette tijden benaderd over kwesties die op dat moment politiek actu-

eel zijn. Het betreft hier geen gewone enquête. De respondenten krij-

gen namelijk informatie aangeboden. Deze informatip !s op zijn zachtst

gezegd niet altijd even genuanceerd. Ter illustratie een citaat: "Het

Schaduwparlement is geïnformeerd over de bezwaren die kleven aan de

diverse energiebronnen. Olie maakt ons afhankelijk van landen die mis-

bruik van haar positie kunnen maken; ons aardgas raakt uitgeput; de

grootschalige herinvoering van kolen brengt milieuproblemen met zich

mee; kernenergie heeft onder andere een afvalprobleem; zon en wind

kunnen nog geen voldoende bijdrage leveren. De vraag luidt of kern-

energie al dan niet deel moet uitmaken van ons energiepakket de komen-

de tien, twintig jaar.

Het bureau Lagendijk noemt in haar rapport de 53% respondenten die

zeggen dat kernenergie deel uit moet maken van het pakket de komende

tien, twintig jaar "pro kernenergie" en "kernenergievoorstanders". Ook

dit lijkt ons ongenuanceerd. Een deel van deze 53% kon bijvoorbeeld

vinden - en andere opiniepeilingen wijzen in deze richting - dat be-

staande kerncentrales niet (beide) moesten worden gesloten maar dat er

geen nieuwe centrales mogen worden bijgebouwd hetgeen niet als stand-

punt van een uitgesproken voorstander beschouwd kan worden.

Tenslotte enige resultaten van het opinieonderzoek dat de Stuurgroep

Brede Maatschappelijke Discussie in 1982 liet verrichten door de

N.S.S. Eén van de centrale vragen van deze enquête, die aan een repre-

sentatieve steekproef van 1514 mensen werd afgenomen, uis: "Hoe staat

men tegenover de afzonderlijke energiedragers".

De respondenten dienden op de vier aspecten prijs, milieu, veiligheid

en afhankelijkheid van het buitenland, vijf energiebronnen te beoor-

delen. In figuur 2.1 staan de antwoordprofielen voor de gemiddelde

scores voor kolen, kernenergie en zonne- en windenergie.
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Figuur 2.2: Beoordeling op een vijfpuntschaal van de mate waarin vier

aspecten toepasselijk zijn op kolen, kernenergie en zonne-

en windenergie. Ontleend aan bijlage 10 van "Het tussen-

rapport" van de Stuurgroep van de B.M.D., 1983.
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Zoals uit deze figuur blijkt wordt zonnc - en windenergie waargenomen

als redelijk goedkoop, zeer veilig en milieuvriendelijk en leidend tot

onafhankelijkheid van het buitenland. Het antwoordprofiel voor kolen

en kernenergie komt nogal overeen behalve op het aspect veiligheid.

Kolen en kernenergie krijgen beide (gemiddeld) gematigde scores voor

de aspecten prijs en afhankelijkheid, beide worden gezien als milieu-

vervuilend, maar kernenergie wordt in tegenstelling tot kolen het

meest "gevaarlijk" geoordeeld door het overgrote deel van de

ondervraagden.

In tabel 2.1 ^taan de antwoordpercentages voor de vraag welke rege-

ringsmaatregelen volgens de respondenten in de toekomst genomen zouden

moeten worden.

Tabel 2.1 Wenselijkheid van maatregelen, die de regering op net ge-
bied van kernenergie zou kunnen nemen of voorstellen. Ont-
leend aan bijlage 10 van "Het tussenrapport" van de Stuur-
groep van de B.M.D., 1983.

X wenselijk

A bestaande kerncentrales door laten draaien, maar geen 46%
nieuwe bouwen voordat veiligheidsproblemen door onder-
zoek zijn opgelost

B betere maatregelen ten aanzien van de veiligheid van 46%
kerncentrales

C organiseren van een algemene discussie over kernenergie 25%
met zoveel mogelijk groepen in de samenleving

D huidige kerncentrales sluiten en verbieden dat er nieuwe 25%
gebouwd worden

E grote bedragen bestemmen voor onderzoek en ontwikkeling 21%
op het gebied van de kernenergie

F zo snel mogelijk het aantal kerncentrales in Nederland 7%
uitbreiden

Uit deze tabel blijkt dat bijna de helft zich uitspreekt voor een af-

wachtende maatregel (betere veiligheidsmaatregelen). Een ongeveer even

grote groep wil (ook) de bestaande centrales laten draaien maar geen

nieuwe bouwen. Ongeveer een kwart wil de huidige centrales sluiten en

7% wil juist zo snel mogelijk extra centrales bijbouwen.
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2.1.3. CONCLUSIES

Samenvattend kan gesteld worden dat in de loop der jaren, sinds 1973,

het aantal tegenstanders van toepassing van kernenergie voor de opwek-

king van elektriciteit is toegenomen en in veel recente opiniepei-

lingen de meerderheid heeft. De houding tegenover kolen als brandstof

voor elektriciteitscentrales is bij een meerderheid gunstig.

De resultaten van de landelijke opiniepeilingen overziend valt op dat

de vragen in het algemeen vrij oppervlakkig zijn. Zoals hierboven is

betoogd kunnen formuleringsverschillen in vragen verantwoordelijk zijn

voor verschuivingen in opiniepercentages. Opinies worden nauwelijks

gestructureerd en niet gerelateerd aan achterliggende Beliefs, normen,

gedrag of gevoelens. Daardoor zijn resultaten vaak globaal en vluchtig

en onderhevig aan toevallige invloeden. Dit gegeven maakt het ook zeer

moeilijk trends te berekenen op basis van verschillende onderzoeken.

2.2. ATTITUDES EN BELIEFS

In deze paragraaf worden de studies besproken die ingegaan zijn op

attitudes tegenover de toepassing van kernenergie en van kolen en

Beliefs over kenmerken en gevolgen van de toepassing van deze energie-

opties. In de meeste studies wordt een vorm van een expectancy-value

model gebruikt.

Het meest toegepast is het eerste att-ltudemodel van Fishbein

(Fishbein, 1963; Fishbein en Ajzen, 1975). In dit model wordt de

attitude tegenover een object direct gemeten via een bipolaire evalu-

atie, die vergelijkbaar is met de evaluatieve component van de

semantische differentiaal (Osgood, Suci en Tannenbaum, 1957). De

attitude wordt door Fishbein geacht te kunnen worden gereconstrueerd,

door deze te beschouwen als een functie van "beliefs" over kenmerken

en gevolgen (attributen) van het object. De evaluatie van een

attribuut wordt gewogen met de subjectieve waarschijnlijkheid, waarmee

een attribuut aan het object wordt toegeschreven. Vervolgens worden



deze producten gesommeerd. Het model kan in formule worden weergegeven

als Att„ = IB.E. ofwel de attitude tegenover object 0 wordt bepaald

door de produktsom van n Beliefs en evaluaties met betrekking tot

kenmerken, gevolgen en implicaties van object 0. In hoofdstuk 3 wordt

uitgebreid ingegaan op dit attitude concept omdat het ook een

belangrijke rol speelt in het in deze studie beschreven onderzoek.

De studies over attitudes en Beliefs zijn ingedeeld in drie catego-

rieën naar de aard van de onderzochte respondenten:

1. algemene studies met personen zonder specifieke kenmerken in rela-

tie tot het attitude-object;

2. specifieke studies, die een selectieve steekproef hebben, zoals

bijvoorbeeld deskundigen of bestuurders;

3. lokale studies, waarin mensen ondervraagd worden die ervaring

hebben met een (kern)centrale of andere nucleaire installatie of er

een verwachten in de directe omgeving.

2.2.1. ALGEMENE STUDIES

In Wenen zijn bij het IIASA* sinds 1976 een aantal studies verricht

naar attitudes tegenover kernenergie en andere energiebronnen. Theore-

tisch uitgangspunt van deze studies was het eerste attitudemodel van

Fishbein. De meest uitgebreide studie werd uitgevoerd onder 224 res-

pondenten in Oostenrijk (Thomas e.a., 1979). Vijf energiedragers te

weten uraan, kolen, olie, zon en water werden in deze studie beoor-

deeld op 39 attributen. Een factoranalyse op de 39 attributen over de

vijf energiedragers leverde vijf factoren op:

1. economische voordelen (werkgelegenheid, weistandsniveau)

2. technologische ontwikkeling (afhankelijkheid van experts, nieuwe

industriële ontwikkelingen)

* IIASA: International Institute for Applied System Analysis, Laxen-
burg, Oostenrijk.
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3. psychologische en fysieke risico's (ongelukken met grote aantallen

mensen)

4. indirecte risico's (toekomstige en politieke risico's, bijvoorbeeld

genetische veranderingen, politiestaat)

5. milieurisico's (watervervuiling, uitputting hulpbronnen).

Een vrij groot aantal, namelijk 15 van de 39 gevolgen viel niet binnen

een van deze factoren, bijvoorbeeld de vragen over uitgestelde effec-

ten op de gezondheid en lange termijn klimaatsverandering. Dat deze

items niet in factor 4 en 5 vallen doet wel enige vragen rijzen over

de consistentie van de beliefsfactoren. Per factor werden indexen ge-

construeerd door optelling van de beliefscores per factor. De Oosten-

rijkse steekproef beoordeelde de energiedragers op deze factoren als

volgt.

Aan geen van de energiedragers schreef men indirecte risico's toe. Ten

aanzien van kernenergie bestond hierover wel de grootste twijfel. Aan

bijna alle energiedragers werden economische voordelen toegeschreven.

Echter niet aan kolen. Van de fossiele brandstoffen en daarna kern-

energie verwachtte men de meeste milieurisico's. Alleen het gebruik

van kernenergie werd verbonden aan fysieke en psychologische risico's.

Kernenergie werd gezien als de energiebron die het meest stimulerend

was voor verdere technologische ontwikkelingen.

Een analyse tussen voor- en tegenstanders van kernenergie leverde de

volgende verschillen op: Met betrekking tot kernenergie betroffen de

grootste verschillen: de indirecte risico's die voorstanders niet en

tegenstanders wel verwachtten, milieurisico's waarvoor hetzelfde gold

en de psychologische en fysieke risico's die tegenstanders in sterkere

mate met kernenergie associeerden. In figuur 2.3 staan deze ver-

schillen in een histogram afgebeeld.

Voorstanders van kernenergie verbonden economische voordelen aan de.

toepassing van kolen (maar minder dan voor kernenergie) en verder ver-

wachtte men milieurisico's. Indirecte risico's, psychologische en

fysieke risico's verbond men het minst aan de toepassing van kolen,

evenmin zag men in kolenverbranding een stimulans voor technologische

ontwikkeling.
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Tegenstanders van kernenergie verwachtten milieurisico's van de toe-

passing van kolen (maar minder dan van kernenergie). Men verwachtte

niet: indirecte risico's, economische voordelen, psychologische en

fysieke risico's en technische ontwikkeling.

Het enige echte verschil tussen voor- en tegenstanders van kernenergie

met betrekking tot kolen wat dus de mate van economische voordelen,

die tegenstanders niet en voorstanders wel in enige mate verwachtte.-..

BEUEFS ABOUT FIVE ENERGY SOURCES HELD BY THOSE
PRO AND CON THE USE OF NUCLEAR ENERGY

PRO NUCLEAR GROUP

SOLAR HYDRO

CON NUCLEAR GROUP

COAL OIL

' H NUCLEAR SOLAR HYDRO COAL

( H INDIRECT RISK

B ECONOMIC BENEFIT

I ENVIRONMENTAL RISK

M PSYCHOLOGICAL AND
PHYSICAL RISK

• TECHNOLOGY DEVELOPMENT

Figuur 2 . 3 : B e l i e f s over v i j f e n e r g i e b r o n n e n .

(Ont leend aan Thomas e . a . , 1979)



Een interessant resultaat van de factor-analyse was de onafhan-

kelijkheid in de beoordeling van de voordelen en de nadelen. Deze

blijken dus niet twee polen van dezelfde dimensie te zijn. De con-

clusie van Thomas e.a. dat mensen deze aspecten onafhankelijk

beoordelen dient echter enigszins gerelativeerd te worden. Dit kan

niet zonder meer van individuen in de steekproef gezegd worden. Strikt

genomen dient de conclusie te zijn dat over de beoordeling van de

voordelen niets te voorspellen valt als de beoordeling van de nadelen

bekend is. Een andere opmerking betreft de vernoeming van de factor

"psychologische risico's". Zowel Otway en Fishbein 1977! (zie ook

paragraaf 2.2.3) als Otway e.a., 1978; en Thomas e.a., 1979, vonden

een dergelijke factor. Otway en Fishbein noemen twee Beliefs die ze

onder deze noemer samenvatten:

a. blootstelling aan risico's zonder toestemming

b. blootstelling aan risico's die ik niet kan controleren.

De term psychologisch risico is hier iets vergaand. Het betreft meer

een psychologische interpretatie van een fysiek risico. Het psycholo-

gische en fysieke aspect zijn niet los van elkaar te zien. In de fac-

toranalyse van Thomas e.a. (1979) over de vijf energiedragers tegelijk

blijkt deze contaminatie ook. In deze factoranalyse vallen in een

factor Beliefs met attributen als:

1. ongevallen die grote aantallen mensen raken

2. blootstelling aan een risico dat ik niet kan beheersen

3. rigoreuse maatregelen voor de fysieke veiligheid

4. gevaar veroorzaakt door menselijke fouten

5. gevaar veroorzaakt door materiaalfouten.

De factor heet "psychologische en fysieke risico's". Wat "psychologi-

sche risico's' genoemd wordt (Otway en Fishbein, 1978; Otway, Maurer,

Thomas, 1978; Niehaus, Swaton, 1981) is in feite een factor die op

kansen op grote ongelukken betrekking heeft. Met andere woorden we

bestrijden niet dat psychologische attributies relevant zijn, maar het

is op grond van genoemde studies niet helder of de psychologische as-

pecten van de risico's een factor op zich vormen of volledig samen

vallen met het fysieke aspect. Het belang van de "psychologische"



aspecten kan slechts goed worden vastgesteld indien deze gevarieerd

kunnen worden, onafhankelijk van de fysieke aspecten.

In de studie van Thomas e.a. bleek bij validering de relatie tussen de

direct en de indirect gemeten attitude bevredigend (r = 0,63). In een

latere analyse bleek de relatie tussen de vier factor-indexen en de

direct gemeten attitude even hoog.

In 1978 verrichtten Bowman, Fishbein, Otway en Thomas een studie,

wrarin getracht werd het stemgedrag te voorspellen van het Californi-

sche publiek in een referendum over de verdere toepassing van kern-

energie. Het aannemen van het referendum zou de verdere ontwikkeling

van kernenergie sterk beperken en afhankelijk maken van veel scherpere

voorwaarden.

In dit onderzoek werd het gedragsgerichte model van Fishbein (Fishbein

en Ajzen, 1975) toegepast dat beoogt gedragsintenties te voorspellen

uit twee componenten: een attitudecomponent en een normatieve

component. Zoals gebruikelijk in dit model werd de attitude (A )
act

direct gemeten met de evaluatieve component van semantische
differentiaal en indirect op basis van een stelsel van Beliefs (A =

e act
£ BE).

In deze studie bleek het stemgedrag uitstekend voorspeld te kunnen

worden uit de (direct gemeten) attitude en de subjectieve norm (R =

0,92). Hetzelfde gold voor de voorspelling van attitude en subjectieve

norm uit respectievelijk Beliefs en sociale normen (respectievelijk R

= 0,74 en R = 0,79).

Wat de Beliefstructuur betreft was het opvallend dat voor- en tegen-

standers nauwelijks verschilden op de evaluaties van attributen. Wel

deden zich verschillen voor met betrekking tot de Beliefs over de

effecten van het stemgedrag. Deze verschillen betroffen veronder-

stellingen over de economische gevolgen, een energiecrisis in de

toekomst en met name gevolgen voor de veiligheid. Het is echter niet

zo dat voorstanders zich totaal geen zorgen maken over de veiligheid.

Dat doet men wel. De afweging die men vervolgens maakt, leidt echter

tot een positieve houding, omdat risico's minder sterk aan kernenergie
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worden toegeschreven en het omgekeerde g ?ldt voor de economische en

technologische voordelen.

Hensier en Hensier (1979) onderzochten ook attitudes tegenover de toe-

passing van kernenergie in Oalifornie. Als onderzoeksmodel hanteerden

iij een waarde-verwachtings model dat globaal overeenkwam met dat van

Fishbein en Ajzen (1975) en dat gericht was op het voorspellen van

stemgedrag met betrekking tot zogenaamde "propositie 15" die beslis-

send zou zijn voor de verdere ontwikkeling van kernenergie in

Californië. Daarnaast bestudeerden zij attitudes en Beliefs tegenovei

de toepassing van kernenergie in het algemeen en de betekenis vs- een

aantal sociaal-politieke oriëntaties voor de attitude. Hun analyses

over de relatie tussen Beliefs (over kernenergie) en de attitude

tegenover kernenergie leverden de volgende conclusies op: de Beliefs

die de (direct gemeten) attitudes het best voorspelden hadden

betrekking op de algemene veiligheid van kerncentrales, de lange

termijn risico's en in het bijzonder de verwachte effecten van

radioactief afval. Relatief minder betekenis bleek te worden toegekend

aan de kans op catastrofale ongevallen. Beliefs over de noodzakelijk-

heid van kernenergie waren iets minder sterk gerelateerd aan de

houding dan Beliefs over veiligheid.

Het kostenaspect bleek nog minder belangrijk. Individuele kansschat-

tingen over de waarschijnlijkheid van ongelukken met centrales ver-

toonden, in tegenstelling tot de algemene Beliefs, weinig samenhang

met de attitude.

Hensier en Hensier vermelden het ontbreken van een samenhang tussen

attitudes en "doomsday" beelden en ook kennis bleek geen factor van

betekenis. Dit laatste resultaat is in tegenstelling met de veronder-

stelling van meerder auteurs (onder andere Fischhoff e.a., 1979) dat

de voorstelbaarheid en levendigheid van negatieve gevolgen de

evaluatie van het risico negatiever maakt en zelfs de subjectieve

kansen op negatieve gevolgen doet toenemen. Voor een uitgebreidere

analyse van het begrip voorstelbaarheid verwijzen we naar Midden,

Daamen en Verplanken (1985).

De algemene studies samenvattend blijkt dat de belangrijkste Beliefs

betrekking hebben op de veiligheid van kerncentrales, waarbij meestal
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het accent ligt op mogelijke rampen en soms op de lange-termijn

risico's van het radio-actief afval. De voordelen zijn minder

belangrijk dan het veiligheidsaspect. Afhankelijk van de context komen

verschillende voordelen naar voren zoals de levensstandaard, de

vooruitgang van de technologie en de milieu-effecten. Milieu-effecten

komen dus als nadeel en als voordeel voor. De verschillen in evalu-

aties van gevolgen zijn gering. Beliefsterkte is de onderscheidende

factor.

Attitudes tegenover kolencentrales zijn nog weinig onderzocht. In de

studie van Thomas e.a. (1979) blijken de milieugevaren het

belangrijkste argument. Weinig effecten worden verwacht in termen van

sociale en politieke gevolgen, economische voordelen of veiligheid.

2.2.2. STUDIES OVER LOKALE GROEPEN

In deze paragraaf wordt ingegaan op attitudes en Beliefs op lokaal

niveau. In paragraaf 2.6.1 gaan we nader in op de specifieke effecten

van het dicht bij een risico-object wonen of de verwachting daarvan

hebben. De sociale omstandigheden waarin houdingen tegenover de

toepassing van kernenergie worden bepaald kunnen een rol spelen ten

aanzien van de relevantie van verschillende Beliefs over de toepassing

van kernenergie. Sundstrom, Lounsbury, Schuller, Fowler en Mattingly

(1977) en Passino en Lounsburv (1976) onderzochten houdingen tegenover

de bouw van een centrale in Trousdale County een landelijk gebied in

Tennessee, Verenigde Staten. Als belangrijkste Beliefsfactoren kwamen

uit de analyse, zoals ook in andere studies, de fysieke risico's en

economische voordelen naar voren, de laatste echter wel op microniveau

dus voor het stadje zelf. Daarnaast wogen de bewoners van het stadje

factoren mee als sociale ontregeling ten gevolge van de toenemende

drukte in het plaatsje die gepaard zou kunnen gaan met

verkeersproblemen en criminaliteit.
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Aan de andere kant bracht men de centrale ook in verband met een

toenemend toerisme*. In deze studie werd ook gevraagd wat men zou

vinden van een kolencentrale in plaats van de geplande kerncentrale.

53% van de respondenten vond de verschillen tussen de kolen- en

kernce-trale niet belangrijk. 38% was voor beide opties en 15% tegen

beide opties. 10% was anti-kerncentrale en pro kolen, terwijl dit voor

15% omgekeerd lag.

Woo en Castore (1980) ondervroegen 242 personen in een gebied in

Indiana (V.S.), waarvoor plannen bestonden om een kerncentrale te

bouwen. De onderzoekers hanteerden het waarde-verwachtingsmodel van

Fishbein en Ajzen (1975)(Att = XB.E.) en verzamelden daarenboven

belangscores per attribuut. De onderzoekers stelden vast dat het model

bevredigend werkte (r = 0,61) en dat mensen op een rationele wijze hun

attitude vormen en zich baseren op een afweging van voor- en nadelen.

Als belangrijkste voordelen die een rol speelden in deze afweging ver-

meldden ze: meer elektriciteit beschikbaar een langzamer toename van

de elektriciteitskosten en meer werkgelegenheid. Als nadelen werden

ondermeer genoemd: meer vervuiling, stralingsgevaar, teveel industrie.

Behalve dat voorstanders meer voordelen verwachtten en tegenstanders

meer nadelen, bleken de voorstanders de voordelen ook belangrijker te

vinden dan de nadelen. Bij de tegenstanders bleek het omgekeerde het

geval. Woo en Castore concludeerden op basis van hun resultaten dat de

factor belang een zinvolle toevoeging is aan het Att = SB.E. model.

Of dit het geval is ons inziens niet volledig te bepalen. Woo en

Castore vonden weliswaar verschillen in belang van attributen voor

verschillende groepen, maar ze toonden niet aan dat de predictieve

validiteit van het model verbeterde. De conclusie dat mensen hun

attitude rationeel onderbouwen is geloofwaardig, echter met de

kanttekening dat niet aangetoond kon worden (en praktisch in geen

enkel onderzoek) dat respondenten hun attitude baseerden op Beliefs in

de zin dat er sprake was van een causale relatie.

^'Vergelijkbare lokale factoren kwamen in Engeland naar voren. Daar
speelden op lokaal niveau argumenten als de hoeveelheid omheind land,
de wegenbouw en het aantal nieuwe bewoners (vergelijk v.d. Pligt,
Eiser, Spears, 1984).
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De causaliteit tussen attitude en Beliefs is zeer moeilijk vast te

stellen (zie ook hoofdstuk 3). Wel kan worden vastgesteld dat de

attitudes gepaard gingen met en geindiceprd worden door een daarmee

consistente set van Beliefs en dat de attitude dus een cognitieve

component heeft.

Renn (1981) verrichtte surveyonderzoek naar de attitudes tegenover

kernenergie en kolen in een vijftal Duitse plaatsen. Deze plaatsen

hadden alle in een of andere vorm een nucleaire installatie (centrale,

in aanbouw zijnde centrale, nucleair research centrum).

Naast gegevens over de beoordeling van energierisico's verzamelde Renn

ook beoordelingen van een aantal andere risico's. Een belangrijke con-

clusie was dat niet voor alle risico's dezelfde Beliefs van belang

bleken voor de attitude. Het belang van Beliefs blijkt dus te variëren

en over risico-objecten. Dit resultaat vecht benaderingen aan die wel

zoeken naar gemeenschappelijke beoordelingsdimensies (zie paragraaf

2.3). Een tweede interessant resultaat betrof het relatieve belang van

soorten Beliefs voor de voorspelling van risico-aanvaardbaarheid. De

persoonlijke gevolgen zowel positieve als negatieve, bleken over het

algemeen belangrijker dan de meer collectieve voor- of nadelen, zoals

sociaal-politieke effecten en economische voordelen. Hoe lag dit

specifiek voor de toepassing van kernenergie en kolen?

De belangrijkste Beliefs voor de attitude tegenover de toepassing van

steenkool bleken de persoonlijke voordelen, de milieurisico's (collec-

tief) en tenslotte de gezondheid (persoonlijk).

Voor kernenergie waren dit: de maatschappelijke en sociale beperkin-

gen, de gevolgen voor leven en gezondheid, de toekomstige kwaliteit

van het bestaan en tenslotte de economische voordelen. In het geval

van de toepassing van kolen bleken de verwachte nadelen voor het

milieu gecompenseerd te kunnen worden door de verwachte persoonlijke

voordelen van een elektriciteits-voorziening met kolen. Het relatieve

belang van de Beliefs over de toepassing van kernenergie past niet

volledig in het algemene beeld dat Renn schetst omdat een aantal

collectieve gevolgen relatief belangrijk zijn.
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Bij kernenergie werden negatieve attributies als gevaarlijk, risicovol

en "machteloos" niet gecompenseerd door eventuele voordelen. De uit-

eindelijke attitude was dus negatiever.

Naast de beschreven Beliefs onderzocht Renn ook de betekenis van een

aantal kenmerken van risico's en risicogevolgen, die in de literatuur

bekend staan als kwalitatieve risicokenmerken (zie onder andere

Council for Science and Society (1977); Fischhoff e.a. (1978); Vlek en

Stallen (1979)). Hieronder vallen factoren als de vrijwilligheid (van

blootstelling), de waarneembaarheid van het risico, de bekendheid, het

tijdstip van optreden, de persoonlijke beheersbaarheid (van negatieve

gevolgen), de voordeligheid. Hoewel deze concepten theoretisch niet

helder zijn beschreven is het wel duidelijk dat deze karakteristieken

voor een deel samenvallen met Beliefs. Deels zijn het dus gevolgen van

de toepassing van kernenergie, deels zijn het kenmerken van risico's,

dus gevolgen van negatieve gevolgen van kernenergie. Renn ging na in

hoeverre met deze kenmerken los van de Beliefs de houding tegenover

een aantal risicoóbjecten, waaronder kernenergie en kolen voorspeld

kon worden. Gemiddeld verklaarden deze factoren 18% van de variantle,

hetgeen volgens Renn twijfel doet rijzen over het belang van deze

kenmerken.

Voor kernenergie bleken de belangrijkste risico-kenmerken: de cata-

strofaliteit van de gevolgen, het ongewone van het risico en de on-

gelijke verdeling van de voordelen. Voor kolen waren dit allereerst de

verdeling van de voordelen en in mindere mate de onmiddellijkheid van

de negatieve gevolgen, en de onvrijwilligheid van blootstelling.

Renn's conclusie luidde, dat de belangrijkste Beliefs over risico-

objecten bestaan uit de voor- en nadelen en dat de zogenaamde

kwalitatieve kenmerken alleen een rol spelen indien een risico-object

op een bepaald kenmerk extreem scoort, zoals kernenergie op

catastrofaliteit.

Renn ging ook na wat het relatieve belang was van de Beliefs voor de

attitude (ten opzichte van andere factoren).

Voor kolen bleek volgens Renn de attitude op basis van een multipele

regressie-analyse voor 61Z verklaard te kunnen worden uit de volgende

factoren:

1) persoonlijke voordelen (24%)
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2) gevolgen voor het milieu (8%)

3) onmiddellijke gevolgen (5%)

4) voordeel geórienteerdheid (een persoonskenmerk) (5%)

5) economische voordelen (4%)

6) lidmaatschap van een vakbond (4%)

7) een billijke verdeling van voordelen (3%)

8) andere factoren (8%)

Voor kernenergie bleek de attitude voor 722 verklaard te kunnen worden

uit de volgende factoren:

1) politieke afhankelijkheid (24%)

2) bedreiging van persoonlijke vrijheid (20%)

3) risicogeneigdheid (een persoonskenmerk) (9Z)

4) geen persoonlijke controle mogelijk (3%)

5) bijzonder risico (7%)

6) voldoende levensstandaard (3%)

7) tegenstander van de Sociaal Democratische Partij (3%)

8) andere factoren (3%)

De attitudes tegenover kernenergie blijken dus iets beter te kunnen

worden verklaard dan de attitudes tegenover kolen.

De relatieve betekenis van de verschillende factoren verschilt voor de

twee opties. Wat betreft de toepassing van kolen blijken persoonlijke

voordelen en de nadelen voor het milieu het belangrijkst. Voor de

attitude tegenover kernenergie zijn de belangrijkste achterliggende

factoren: de politieke afhankelijkheid van andere landen, de bedrei-

ging van de persoonlijke vrijheid en de risicogeneigdheid van perso-

nen. Opvallend laag is de positie van de factor "bijzonder risico".

Bij de interpretatie dient de speciale steekproef van Renn (steden met

nucleaire installaties) in ogenschouw te worden genomen. Zijn resul-

taten wijken enigszins af van de meeste anderen die in dit hoofdstuk

worden beschreven. Een echte verklaring voor deze afwijkingen wordt

niet gegeven door Renn.

Vanuit een theoretisch gezichtspunt kan de kanttekening gemaakt worden

dat het in een regressie-analyse combineren van veelsoortige



variabelen zoals Beliefs, psychologische persoonskenmerken en sociale

en demografische kenmerken moeilijk interpreteerbare resultaten kan

opleveren.

De lokale studies samenvattend blijken vergelijkbare Beliefs van

belang net als bij de meer algemene studies: de gevaren voor veilig-

heid en gezondheid en de lokale sociaal-economische voordelen. Daar-

naast kan vanuit een lokaal gezichtspunt de verdeling van voordelen

van belang zijn. Verder kunnen specifiek lokale, gevolgen een rol

spelen zoals sociale ontregeling ten gevolge van ina\-t;.-rialisatie en

urbanisatie. Wat kolencentrales betreft leverde de studie van Renn

enige gegevens: de persoonlijke voordelen, de mileurisico's en de

gezondheidsimplicaties vormen de belangrijkste factoren.

2.2.3. STUDIES OVER SPECIFIEKE GROEPEN

De eerste studie uit de IIASA reeks betrof een attitude-onderzoek over

kernenergie onder dertig deskundigen van een energieresearchcentrum in

de Verenigde Staten. (Otway en Fishbein, 1977).

De analyse betrof voornamelijk een onderscheiding in voor- en tegen-

standers van kernenergie en de factoren die deze twee groepen onder-

scheiden.

De attitudeverschillen bleken voornamelijk voort te komen uit ver-

schillende beoordelingen van de voordelen van kernenergie voor de

economie, voor de samenleving in het algemeen en ter bevordering van

de "quality of life". Voorstanders verwachtten deze voordelen in

sterkere mate dan tegenstanders. De evaluaties van deze voordelen

verschilden niet tussen voor- en tegenstanders.

Een vierde veronderstelling had betrekking op de politieke gevolgen

van de invloed van "big government" en "big business". De voorstanders

van kernenergie bleken een grotere invloed van industrie en overheid

in de energievoorziening positiever te waarderen dan tegenstanders.

Géén significante verschillen werden aangetroffen bij veronderstel-

lingen over de evaluatie van risico's. Beide groepen schreven risico's
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toe aan de toepassing van kernenergie. Jn deze studie werd apart de

attitude tegenover de risico's van kernenergie op zich gemeten, dus

los van de toepassing als geheel. Respondenten werden op grond van hun

risicohouding ingedeeld in een "risicogroep" en een "risicovermij-

dingsgroep".

De belangrijkste verschillen bleken bij oordalen met betrekking tot

het onvrijwillige karakter, de passiviteit van de blootstelling en het

grote potentieel aan slachtoffers". De auteurs concluderen dat de

psychologische interpretatie van fysieke risico's belangrijk is voor

het aanvaardbaarheidsoordeel over risico's (zie paragraaf 2.2.1).

Er kunnen enige kanttekeningen bij deze studie gemaakt worden. Aller-

eerst dient bij generalisatie van de gegevens rekening te worden

gehouden met de kleine en zeer specifieke steekproef. Verder is de

analyse van de Beliefstructuur summier. De relatie tussen de directe

attitudemeting en de indirecte attitudemeting (E BE) bleek wel bevre-

digend (r = 0,66).

Eiser en Van der Pligt verrichtten in 1979 onderzoek naar houdingen

tegenover kernenergie en in het bijzonder tegenover de opwerking van

splijtstofelementen in Windscale. Hier was dus sprake van een vrij

specifieke attitude over een aspect van de toepassing van kernenergie.

De studie werd grotendeels opgezet volgens het instrumentaliteitsmodel

van Rosenberg (1956). Formeel komt dit model overeen met Fishbein's BE

scores.

Overeenkomstig het model van Fishbein wordt het attitudeobject beoor-

deeld op kenmerken en gevolgen (B). In het instrumentaliteitsmodel

wordt niet gevraagd naar de evaluatie van de attributen maar naar het

belang (I) ervan. De componenten B en I kunnen vervolgens vermenig-

vuldigd worden en gesommeerd. De resultaten toonden aan dat voor-

standers zoals in de meeste andere studies meer voordelen en minder

nadelen toeschreven aan de uitbreiding van kernenergie-industrie.

Daarnaast vond men, in lijn met de studie van Woo en Castore, ook

verschillende aspecten belangrijk: voorstanders hechten veel belang

aan de economie, de vraag naar energie en aan milieugevaren. Eiser en

Van der Pligt verklaren dit laatste resultaat vanuit de verwachting

dat voorstanders daardoor een negatiever oordeel kunnen geven over



kolen in de vergelijking met kernenergie. Zij geven hiermee dus aan

dat Beliefs niet alleen de attitude kunnen bepalen, maar dat het om-

gekeerde proces eveneens kan plaatsvinden. Hiermee sluiten ze aan bij

meerdere attributietheorieën die dit proces ook veronderstellen (b.v.

Kiesler, 1975; Bowerman, 1978; Nuttin, 1975; Festinger, 1957).

Tegenstanders schreven meer belang toe aan burgerlijke vrijheid en het

(tegengaan van) terrorisme. Deze resultaten zijn consistent met die

van Otway e.a. (1978).

Tegenstanders vonden verder de milieugevaren minder belangrijk, onder-

steunden meer de filosofie "small is beautiful" en waren minder over-

tuigd van het belang van technologische vooruitgang en materiële wel-

vaart voor de kwaliteit van het bestaan. In het geval dat alleen de

zes belangrijkst beoordeelde gevolgen werden gehanteerd bleek de

correlatie tussen attitudes en Beliefs ongeveer twee maal zo hoog als

wanneer 'de zes' minst belangrijke gevolgen werden gebruikt (r = 0,86

versus r = 0,44).

Eiser en Van der Pligt merken bij dit differentiële belang van ver-

schillende factoren op, dat een simpele optelling langs één dimensie,

zoals ondermeer bij Fishbein, dit aspect (bewust) negeert. Op dit

aspect van saillantie, c.q. Beliefscentraliteit, c.q. attribuutbelang

wordt in hoofdstuk 3 nader ingegaan.

Bij de interpretatie van de resultaten is de samenstelling van de

steekproef van belang. De 47 respondenten bestonden uit zeer geïnvol-

veerde en geïnformeerde mensen, namelijk deelnemers aan een studiedag

over kernenergie, voornamelijk employees uit de kernenergieindustrie

en leden van de milieubeweging. De gedachtengang van Eiser en Van der

Pligt volgend, is voorzichtigheid geboden bij het generaliseren van

hun resultaten naar andere groepen uit de samenleving.

Meertens en Stallen (1981) verrichtten een studie naar attitudes

tegenover kernenergie onder 264 respondenten die gerecruteerd werden

uit sociale wetenschappers en natuurwetenschappers van de Katholieke

Universiteit van Nijmegen en de Technische Hogeschool in Eindhoven.

Evenals Woo en Castore hanteerden de onderzoekers het model van
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Fishbein (Att = ZB.E.). Zij vor. en een correlatie tussen attitudes en
o 11

£BE van r = 0,73. Een factoranalyse uitgevoerd op de 41 B.E, pro-

ducten leverden een twee-factoroplossing op. De eerste factor werd

genoemd "sociale en maatschappelijke gevolgen". Deze gevolgen werden

in hoofdzaak negatief gewaardeerd. De tweede factor werd genoemd

"technische en economische gevolgen". Deze gevolgen werden hoofdzake-

lijk positief gewaardeerd. Opvallend in deze struktuur is het

ontbreken van Beliefs over risico's voor veiligheid en gezondheid. De

reden is dat deze items in de lijst van Beliefs nauwelijks waren

vertegenwoordigd. Voo^- en tegenstanders van kernenergie bleken zowel

in hun evaluaties als in hun Beliefs te verschillen. De grootste

verschillen traden op bij de Beliefs over de (negatieve) sociale en

maatschappelijke gevolgen. Tegenstanders verwachtten deze in sterkere

mate dan voorstanders. Verder evalueerden tegenstanders de technische

en economische gevolgen minder positief dan voorstanders. Tenslotte

berekenden Meertens en Stallen de zogenaamde ambivalentie-index*

(Kaplan, 1972; Fishbein en Ajzen, 1975). Ze vonden een negatieve

correlatie tussen de mate van ambivalentie en de attitude tegenover

kernenergie (r = -0,51), hetgeen hen naar de conclusie leidde dat

tegenstanders ambivalenter staan tegenover kernenergie dan

voorstanders. Dit laatste resultaat kan opmerkelijk genoemd worden in

het licht van de resultaten van Renn (1981), die concludeerde dat

voorstanders ambivalenter waren in hun Beliefs dan tegenstanders. Renn

verklaarde de ambivalentie in de Beliefs van voerstanders uit het feit

dat deze enerzijds de voordelen benadrukken maar anderzijds de nadelen

in de vorm van risico's niet volledig ontkennen. Dit terwijl

tegenstanders de nadelen benadrukken en daarmee redelijk consistent,

de voordelen gering achten. Is er een verklaring voor de tegengestelde

conclusies van Renn en Meertens en Stallen?

Een mogelijkheid is de aard van de steekproeven. Het is denkbaar dat

de tweedeling in sociale en technische wetenschappen samenvalt met een

''<De ambivalentie-index wordt gedefinieerd als het verschil tussen a)
de som van absolute waarden van producten B.E. en b) de absolute
waarde van de gesommeerde producten B.E.. In formule Amb=E|BE|-|£BE|.
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tweedeling in kennis over kernenergie en in houding. Dit laatste bleek

echter niet het geval. Meertens en Stallen rapporteren overigens niet

of sociale en natuurwetenschappers verschilden in ambivalentie.

De steekproef van Renn is ook vrij specifiek: alle respondenten

woonden in de buurt van een nucleaire installatie of een die in

aanbouw was. Het is echter niet erg duidelijk hoe deze omstandigheid

van invloed kan zijn geweest.

Een tweede verkiaringsmogelijkheid ligt in de gehanteerde methoden. De

methode van Stallen en Meertens hebben we besproken. Renn hanteerde

een index, die aangaf in hoeverre Beliefs consistent waren met atti-

tudes en stellingnames. Bij Meertens en Stallen ging het om ambivalen-

tie in de set Beliefs. In feite betreft het dus verschillende resul-

taten.

Renn en Swaton (1983) deden op basis van de bij IIASA ontwikkelde en

reeds besproken attitudeschaal vergelijkend cross-cultureel onderzoek

naar houdingen tegenover kernenergie in Japan, de Filippijnen en West-

Duitsland. De steekproeven beperkten zich tot technische studenten.

Een opvallend ve-schil binnen de drie steekproeven bleek de verdeling

van mannen en vrouwen.

Wat waren de verschillen tussen deze verschillende culturen? De atti-

tude, gemeten met een variant op de semantische differentiaal, bleek

bij de Japanners overwegend positief. Zij zagen kernenergie als be-

langrijk, nuttig, modern en waardevol maar ook als controversieel. De

Filippijnse studenten waren negatiever en beoordeelden het als; ver-

keerd, onderdrukkend en nutteloos. Men vond het daarentegen ook in

enige mate belangrijk. De Duitsers beoordeelde -< kernenergie enerzijds

als modern en nuttig en anderzijds als gevaarlijk. Zij waren dus het

meest ambivalent, hoewel als groep licht positief. Het belang van de

verschillende Beliefs voor de attitude bleek verschillend. In Duits-

land bleken als belangrijk voordelen beschouwd te worden: de lage

prijs van kernenergie, en de geringe milieuinvloeden. In Japan bleek

vooral het effect van de technologische vooruitgang van belang en in

de Filippijnen de verbetering van de levensstandaard, de prijs van

kernenergie en de stimulering van technologische ontwikkeling,
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ten aanzien van de nadelen bleken vooral in Japan en de Filippijnen de

gevolgen voor de gezondheid een belangrijke rol te spelen.

We beschrijven deze studie omdat vsrgelijkend onderzoek belangrijk is

om culturele verschillen in de beoordeling en waardering van energie-

technologie en de risicoaspecten daarvan te kunnen analyseren. Dit

type onderzoek stelt echter hoge eisen aan het instrumentarium en aan

de steekproeftrekking. De verdienste van de studie van Renn en Swaton

is dat het een eerste cross-culturele studie is over dit onderwerp. De

resultaten dienen naar onze mening voorzichtig behandeld te worden. De

verschillende vraagwijzen leiden op een aantal punten tot onvergelijk-

bare resultaten. Daarnaast heeft de steekproef een serieuze zwakte.

Over de landen is de sexeverdeling zeer ongelijk. Gezien de

verschillen in houding tussen mannen en vrouwen, die in veel onderzoek

zeker tot 1982 naar voren komen zouden de verschillen tussen landen in

belangrijke mate ook aan sexeverschillen kunnen worden toegeschreven.

Een laatste studie uit de IIASA-reeks betreft een studie van Thomas

e.a. (1979) waarin nagegaan is hoe beleidsambtenaren de Beliefs over

kernenergie onder de bevolking inschatten. Beleidsambtenaren vulden

dezelfde lijst als eerder beschreven in, maar zoals ze dachten dat de

typische Oostenrijkse voor- of tegenstander dat zou doen. Daarnaast

vulden ze de vragenlijst in voor zichzelf.

De beleidsambtenaren bleken de attitudescores van voor- en tegenstan-

ders behoorlijk nauwkeurig in te kunnen schatten.

Ook de schattingen op de vier factoren van Beliefs waren vrij accu-

raat. Men was redelijk in staat Beliefs en evaluaties van het publiek

te beoordelen.

De grootste onnauwkeurigheid deed zich voor met betrekking tot de

"psychologische risico's". Het belang van deze factor werd onderschat

doordat men zowel de negativiteit van de evaluaties onderschatte als

wel de sterkte van de Beliefs. Daarnaast vond een overschatting plaats

van de betekenis van de milieurisico's voor de attitudes van het

publiek. Deze werd met name veroorzaakt doordat het publiek de milieu

gevolgen lager inschatte dan da beleidsambtenaren verwachtten.
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De studies over specifieke groepen samenvattend blijkt dat bij deze

over het algemeen beter geïnformeerde, relatief goed opgeleide en in

de meeste gevallen ook meer betrokken respondenten, met name de

sociaal-politieke gevolgen met betrekking tot burgerlijke vrijheid,

technocratisering en schaalvergroting geaccentueerd worden. Men heeft

er sterkere Beliefs over en belang en evaluatie ervan onderscheidt

voor- en tegenstanders. De opvattxngen over de veiligheid van kern-

energie blijken onder meer deskundige respondenten minder uiteenlopend

dan bij de andere respondenten.

2.2.4. DE RELATIE TUSSEN ATTITUDES EN BELIEFS EN ENKELE DEMOGRAFISCHE

KENMERKEN

2.2.4.1. Sexe

Uit Amerikaanse, Duitse en Nederlandse studies blijkt dat vrouwen in

het algemeen een minder extreem positieve of negatieve attitude hebben

tegenover kernenergie can mannen (Melber e.a., 1977; Rankin e.a.,

1581; Renn, 1981; N.S.S. onderzoek, 1973 en 1975; Wentholt, 1980;

Ritsema, Midden en Van der Heijden, 1982; Lagendijk Opinie-onderzoek,

1982; Passino en Lounsbur;. . 1976).

Wat de attitude betieft tegenover kernenergie kan overigens in Neder-

land in het afgelopen decennium de trend worden vastgesteld dat de

sexeverschillen kleiner zijn geworden.

Melber e.a. stelden bij hun secundaire analyse van een groot aantal

Amerikaanse opiniepeilingen en ook diepgaander attitude-onderzoekingen

vast dat de verschillen in de attitudes tegenover kfsrnenergie meer

beïnvloed werden door het verschil in sexe dan door andere

demografische achtergrondskenmerken van de respondenten. Verklaringen

voor deze sexeverschillen zijn wel geopperd maar weinig onderzocht.

Brody (1981) onderzocht twee hypotheses voor de gevonden verschillen

tussen mannen en vrouwen wat betreft hun attitude tegenover
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kernenergie. De eerste betrof de meer marginale positie die vrouwen in

de maatschappij zouden innemen op economisch, politiek en technisch

gebied. Hierdoor zouden vrouwen minder de noodzaak inz.!en van

economische groei en van grotere beschikbaarheid van energie, en

zouden ze meer vooringenomen zijn tegen technologie. Voor dezf. hypo-

these werd weinig steun gevonden. Vrouwen zagen de energiecrisis juist

als een groter probleem dan mannen hetgeen een groter waargenomen

noodzaak impliceert voor aanvullende nieuwe bronnen van energie. Er

waren geen sexeverschillen in waargenomen voordelen. Wel stelden

mannen iets meer dan vrouwen vertrouwen in technische know-how om

energie op te wekken maar dit verschil was te klein om attitude-

verschillen afdoende te verklaren.

Da tweede hypothese die Brody onderzocht noemde hij de 'veiligheids-

verklaring'. Die verklaring gaat in op de traditionele sex-rol-

identificatie waarbij vrouwen kinderen krijgen en verzorgen en hun

nakomelingen willen beschermen en daarom zich meer inzetten voor hun

veiligheid. Om deze reden zou de waargenomen veiligheid van kerncen-

trales door vrouwen belangrijker worden gevonden dan door mannen.

Brody meent voor deze hypothese wel enige ondersteuning te hebben ge-

vonden bij zijn secundaire analyse van twee opinie-onderzoeken in de

Verenigde Staten in 1975 en 1976: vergeleken bij mannen, vonden

vrouwen kerncentrales mii.der veilig en beoordeelden zij kernenergie

negatiever wat betreft gevaren voor gezondheid en menselijk leven. Of

deze verschillen aan sex-rol-identificatie kunnen worden geweten is

ons inziens echter niet bewezen.

Door Weenig (1983) werd onder de Leidse bevolking een onderzoek

uitgevoerd waarbij een aantal verklaringen werden onderzocht voor

sexeverschillen met betrekking tot kernenergieattitudes. Enkele door

haar geopperde hypotheses geven we hier kort weer:

Vrouwen zouden in vergelijking met mannen:

- zich minder geremd voelen om angstgevoelens te uiten, met andere

woorden hun angstniveau is niet hoger maar ze geven eerder toe dat

ze zich bezorgd of angstig voelen,
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- door hun maatschappelijk meer geïsoleerde positie minder in staat

zijn met anderen over een onderwerp als kernenergie te praten, waar-

door minder angstreductie optreedt,

- anders reageren op dreiging met name eerder met stress-verschijnse-

len in plaats van adaptatie (eraan wennen er zich erbij neerleggen),

- een minder technocratische instelling bezitten dat wil zeggen dat

zij technologie minder zien als een autonome vorm van maatschappe-

lijke vooruitgang,

- minder vertrouwd zijn met techniek (door hun veelal minder tech-

nische opleiding) en als gevolg daarvan negatiever staan tegenover

de kernenergietechnologie,

- met betrekking tot succes en falen meer externe attributies hebben

(anderen of toeval) en minder interne attributies (eigen kundigheid

of juist onkundigheid). Vrouwen zouden daarom meer de neiging hebben

om mogelijke ongelukken met kernenergie toe te schrijven aan toeval

in plaats van aan fouten van personen en daardoor niet uit te

bannen.

Een opvallend resultaat van deze studie was dat er géén attitude-

verschillen werden gevonden tussen mannen en vrouwen. Wel waren er

sexeverschillen bij enkele veronderstellingen ovsr negatieve gevolgen

van de toepassing van kernenergie. Voor de vijfde hypothese werd steun

gevonden. Vertrouwdheid met techniek bleek de beste verklaring voor de

gevonden sexeverschillen.

Stallen en Tomas (1985) concludeerden uit hun onderzoek naar gevoelens

van onveiligheid in het Rijnmondgebied dat vrouwen zich onveiliger

voelen dan mannen. Zij zochten de oorzaak niet in verschillen in

kennis of in een verschillende blootstelling aan gevaren maar in een

verschil in de waardering van bedreigde voordelen: \-ruwen zijn minder

gericht op economische voordelen en meer op persoonlijk welzijn en op

gezondheid.

Samenvattend zijn de resultaten niet volledig consistent, maar lijken

drie verschillen relevant met betrekking tot de attitude tegenover

grootschalige technologieën als kernenergie:

a. vrouwen ervaren in sterkere mate gevoelens van onveiligheid,
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b. zij hechten meer belang aan gevolgen voor persoonlijk welzijn en

gezondheid,

c. vrouwen zijn in geringere mate vertrouwd met techniek.

2.2.4.2. Leeftijd

Leeftijdsverschillen gaan gepaard met kleine verschillen in kern-

energie-attitudes. In het overzichtswerk van Rankin e.a. (1981) wordt

generaliserend over een groot aantal Amerikaanse surveys het volgende

beeld geschetst: in de groep van 18 tot 29 jaar is de meeste oppositie

tegen kernenergie. De grootste steun vindt men bij de groep van 30 tot

55 jaar en de meeste onzekerheid bij de oudste leeftijdsgrcjp. Renn

(1981) geeft voor <2ijn Duitse steekproeven een ander overzicht: zeer

jonge respondenten 18-24 jaar zijn relatief het sterkst pro-

kernenergie. 25 tot 36 jarigen zijn het vaakst negatief. Respondenten

van middelbare leeftijd zijn gematigd positief in hun oordeel en

mensen ouder dan 56 zijn vaak zwak negatief over kernenergie. Renn

gaat in zijn theoretische beschouwingen uitvoerig in op de factoren

die de adoptie van technische innovaties bevorderen. De

leeftijdsverschillen tracht hij hiermee ook te verklaren: "Het is

:nogelijk dat aan deze verdeling een opeenstapeling van traditionele en

moderne innovatie protesten ten grondslag ligt (...). Traditioneel

ingestelde mensen van gevorderde leeftijd die zich vaak uitspreken

tegen vernieuwingen in hun levenssfeer neigen tot dezelfde afwijzing

van het gebruik van kernenergie als de jongere generatie die nog door

de onrust van de jaren zestig worden beïnvloed, terwijl de zeer

jeugdigen een positieve kernenergie-attitude prefereren vanwege hun

vooruitgangsgeloof en de 35 tot 50 jarigen om redenen van sociale

verbetering" (Renn, 1981).

In Nederland werd in 1979 door het NIPO een vergelijkbare verdeling

gevonden als in Duitsland. De groep onder de 24 jaar was het vaakst

voor uitbreiding van kernenergie, de 25 tot 34 jarigen waren het meest

tegen uitbreiding. De middelbaren waren gematigd. Bij de 65-plussers

werd opvallend vaak 'geen mening' opgetekend (35%).
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Onderzoek van Ritsema, Midden en Van der Heijden (1982) gaf vergelijk-

bare maar kleinere leeftijdsverschillen te zien: de groep tussen 25-35

jaar was relatief het meest tegen en bij de groep boven de 65 waren

iets meer neutrale standpunten en onthoudingen ('weet niet'). Een

relatief positieve houding van jongeren (18-24 jaar) werd niet

gevonden.

2.2.4.3. Opleiding

Er worden op basis van surveys vaak (zwakke) samenhangen gerapporteerd

tussen opleidingsniveau en de attitude tegenover kernenergie. De

resultaten lopen echter nogal uiteen in verschillende landen. In de

Verenigde Staten vindt kernenergie meer steun bij de hoog opgeleiden

dan bij de laag opgeleiden. Bovendien bleken mensen met hoge oplei-

dingen uitgesprokener in hun standpunt en minder beïnvloed door het

Harrisburg-incident (Melber e.a., 1977; en Rankin e.a., 1981).

Renn (1981) vindt bij zijn Duitse lokale steekproeven een tegenover-

gesteld verband tussen opleiding en kernenergie-attitude. Hoogge-

schoolden blijken iets vaker tegen kernenergie dan laaggeschoolden.

Bij de NIPO-enquete kwam verder naar voren dat respondenten met een

hoog opleidingsniveau vaker "uitbreiding van zonne- en windenergie"

als voorkeursmaatregel aangeven om de energieproblemen te helpen

oplossen tegenover de lager opgeleiden die zich relatief vaak uit-

spraken voor "het weer meer gebruik maken van steenkool".

Ritsema, Midden en Van der Heijden (1981) vonden een significant

verband tussen opleidingsniveau en attitude tegenover kolen. Des te

lager de opleiding des te vaker was men het eens met de stelling dat

bij een eventueel tekort aan aardgas en olie meer gebruik gemaakt

dient te worden van kolen. Bij kernenergie waren de meeste

voorstanders te vinden in de middencategorie - de meeste tegenstanders

onder de laag opgeleiden.
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Samenvattend lijkt de algemene trend dat hoog-opgeleiden vaker voor-

stander zijn van kernenergie dan laag-opgeleiden. De laatste categorie

lijkt positiever tegenover de toepassing van steenkool.

2.2.4.4. Inkomen

Voor kernenergie wordt zowel in de Verenigde Staten als in Duitsland

en Nederland een duidelijk verband tussen het inkomen van de respon-

denten en hun attitude geconstateerd: hoe hoger het inkomen hoe meer

supporters voor kernenergie. (Rankin e.a., 1981; Renn, 1981; Ritsema,

Midden en van der Heijden, 1981).

2.2.4.5. Samenvatting van de relatie tussen attitudes, Beliefs en

demografische kenmerken

Sexe is in een aantal studies een belangrijke factor gebleken. Er zijn

aanwijzingen dat deze effecten die vooral tot uiting komen in Beliefs '.

over de veiligheidsaspecten, samenhangen met verschillen in ver-

trouwdheid met techniek tussen mannen en vrouwen. De verschillen in j

attitude tegenover de toepassing van kernenergie tussen mannen en i

vrouwen neigen ertoe af te nemen.

Leeftijdsve--schillen gaan gepaard met kleine verschillen in attitude.

De groep tuisen 25 en 30 jaar heeft de meeste negatieve attitude

tegenover de toepassing van kernenergie.

De relaties met het niveau van opleiding zijn niet volledig

consistent. In sommige gevallen blijken laag opgeleiden een relatief

positieve houding te hebben tegenover de toepassing van kernenergie.

In d'i meeste gevallen blijken hoog opgeleiden een meer positieve

houding tegenover kernenergie er op na te houden dan laag opgeleiden.

Tussen inkomen en houding tegenover kernenergie blijk voortdurend een

positief verband: hoe hoger het inkomen des te positiever de houding.



Tot zover de samenvatting over attitudes en Beliefs met betrekking tot

de toepassing van kernenergie en kolen voor de opwekking van elektri-

citeit. Aan het eind van dit hoofdstuk gaan we nader in op deze resul-

taten en wordt ook aandacht besteed aan theoretische en methodologi-

sche aspecten.

2.3. BELIEFS OVER KERNENERGIE EN KOLEN IN DE CONTEXT VAN ANDERE

RISICODRAGENDE ACTIVITEITEN

In deze paragraaf beschrijven we enkele studies die opvattingen over

kernenergie en kolen in een bredere context plaatsen. Deels zijn dit

studies die meer risico-objecten bevatten. Daarnaast zijn er studies

die de opvattingen over kernenergie fen kolen in een bredere beleids-

context plaacsen waarin vergelijking plaats vindt met alternatieven.

Het gebruik van meer-dimensionele schaaltechnieken maakt het mogelijk,

ook zonder expliciet naar Beliefs te vragen, beoordelingsdimensies af

te leiden. De respondent wordt in die gevallen gevraagd om stimuli

zoals risicobbjecter. of risicodragende activiteiten te vergelijken op

een algemeen kenmerk. Dit kan zijn algemene gelijkenis of aanvaard-

baarheid of een ander kenmerk. De analyse groepeert vervolgens de de

stimuli op basis van hun onderlinge samenhang. De onderzoeker inter-

preteert op basis van de configuratie van de stimuli de beoordelings-

dimensies.

Omdpt de respondent niet een Belief uit, kan er dan bij dit type van

analyses niet altijd van Beliefs gesproken worden. Anderzijds is er

wel sprake van cognitieve dimensies, waarvan men mag veronderstellen,

dat ze aan geuite Beliefs ten grondslag liggen.

Algemene beoordelingsdimensies van risico's

Vlek en Stallen (1979) verrichtten in Nederland een omvangrijk en-

quete-onderzoek onder circa 800 personen die onder meer varieerden in

de afstand van hun woonplaats tot het Rijnmondgebied. Zij vroegen hun
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respondenten 26 uiteenlopende individuele, industriële en maatschappe-

lijke risicodragende activiteiten te beoordelen op diverse aspecten,

zoals gelijkenis, aanvaardbaarheid en voordeligheid. Gelijkenis-

oordelen over deze activiteiten, geanalyseerd met PRINCALS (zie hoofd-

stuk 4), bleken op slechts één cognitieve dimensie teruggevoerd te

kunnen worden. Deze werd geïnterpreteerd als "potentiële catastrofali-

teit en persoonlijke invloed" (zie figuur 2.4). Deze interpretatie

houdt dus in dat de ene dimensie twee samenhangende beoordelings-

aspecten bevat.

In figuur 2.4 staan links van de stippellijn activiteiten welke

individueel catastrofaal kunnen zijn, waarbij het subject relatief

veel persoonlijke invloed heeft, zowel bij beslissen als beheersen.

Rechts van de stippellijn vinden we activiteiten met mogelijk

catastrofale gevolgen voor grote groepen, gepaard gaand met een rela-

tief geringe persoonlijke invloed (Vlek en Stallen, 1979). Gezien de

inschaling neemt men opwekking van kernenergie ("een kerncentrale in

bedrijf nemen op enige afstand van een dichtbevolkt gebied") blijkbaar

waar als een activiteit met mogelijk catastrofale gevolgen voor

(grote) groepen en waarop men weinig persoonlijke invloed heeft.

Ook de oordelen over "risico-ernst", "voordeligheid" en "aanvaardbaar-

heid" van de 26 risicodragende activiteiten bleken gebaseerd op een

zeer beperkt aantal cogn^*ieve dimensies.

Voor de beoordeling van risico-ernst kwamen twee dimensies naar voren,

die geïnterpreteerd werden als "omvang van een mogelijk c.q. denkbaar

ongeval en ten tweede de mate van (maatschappelijk) georganiseerde

beveiliging. Een zeer grote meerderheid van de respondenten zag

risico-ernst langs de eerste dimensie toenemen. Bij een groot deel van

de respondenten nam risico-ernst af naarmate de noodzaak van de

georganiseerde beveiliging toenam. Bij een vrijwel even groot aantal

respondenten nam risico-ernst echter toe met de "mate van

georganiseerde beveiliging".
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Figuur 2.4: Schaalwaarde van 26 riskante activiteiten op één gelijke-

nisdimensie PRINCALS-analyse). De stippellijn onderscheidt

tussen twee 'soorten' activiteiten (zie tekst).

Kernenergie nam op de eerste dimensie (ongevalsomvang) een extreme

positie in. Dit betekent dat de gepercipieerde omvang van een mogelijk

gevolg van "een kerncentrale in bedrijf nemen op enige afstand van een

dichtbevolkt gebied" groot was en daarmee de gepercipieerde ernst van

het risico eveneens.
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Een tweede aspect waarop de respondenten van Vlek en Stallen de

risicodragende activiteiten dienden te beoordelen was het "belang of

nut van beoogde voordelen". Weer bleken de oordelen op twee dimensies

te kunnen worden teruggevoerd. De eerste, belangrijkste dimensie de

"noodzakelijkheid van het nagestreefde voordeel". Men zag over het

algemeen "voordeligheid" langs deze dimensie toenemen. De tweede

dimensie werd benoemd met "de massaliteit van het te leveren voordeel"

waarmee naar wij aannemen bedoeld wordt het aantal mensen dat de

voordelen geniet. Voor veel respondenten droeg deze dimensie positief,

voor veel anderen negatief bij aan hun oordelen over 'voordeligheid'.

Een derde aspect waarop de respondenten de risicodragende activiteiten

beoordeelden was de aanvaardbaarheid. Volgens Vlek en Stallen waren de

aanvaardbaarheidsoordelen van hun respondenten terug te voeren op twee

dimensies:

1. de persoonlijke onmisbaarheid van de voordelen en (daardoor) de

onvermijdelijkheid van de met de activiteit gemoeide risico's en

2. het aantal mensen dat betrokken is bij de gevolgen zowel de posi-

tieve (het aantal mensen dat de voordelen geniet) als de negatieve

(het aantal slachtoffers bij mogelijke ongevallen.

"Een kerncentrale in bedrijf nemen op enige afstand van een dichtbe-

volkt gebied" was een activiteit die door de respondenten extreem werd

beoordeeld. Men vond het gemiddeld de meest risicodragende activiteit

(met de mogelijkheid van grote rampen) en tegelijkertijd niet erg

voordelig. De voordelen die men onderkende vond men wel massaal maar

zeker niet onmisbaar. Het cal dan ook geen verbazing wekken dat de

aanvaardbaarheid van deze activiteit niet groot was in de ogen van

veel respondenten.

Fischhoff e.a. verrichtten in 1978 een psychometrische studie waarb1j

76 leden van de "League of Women Voters" (52 vrouwen en 24 mannen)

gevraagd werd een dertigtal activiteiten en technologieën te

beoordelen.

1. Vrijwilligheid: raken mensen vrijwillig in deze riskante situaties?

2. Uitgesteldheid van het gevolg: in welke mate is het risico om dood

te gaan onmiddellijk? Of volgt de dood waarschijnlijk pas later?
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3. Kennis over het risico: in welke mate zijn de risico's precies

bekend aan degenen die eraan worden blootgesteld?

4. Kennis over het risico: in welke mate zijn de risico's bekend voor

de wetenschap?

5. Controle over het risico: als je wordt blootgesteld aan het risico

van elke activiteit of technologie, in welke mate kun je dan, door

persoonlijke bekwaamheid, of inzet, doodgaan voorkomen?

6. Nieuwheid: zijn de risico's nieuw en ongewoon of oud en vertrouwd?

7. Catastrofaliteit: is het een risico dat chronisch slachtoffers eist

(telkens een tegelijk), of is het een risico waarbij grote aantal-

len mensen tegelijk sterven?

8. Angstaanjagendheid: is het een risico waarmee mensen hebben leren

leven en waarover ze redelijk kalm kunnen denken, of is het een

risico waarvoor mensen sterke vrees koesteren?

9. Ernst van de gevolgen: als men zich bij de gevolgen ongelukken of

ziektes voorstelt, hoe waarschijnlijk is het dan dat die een dode-

lijke afloop hebben?

Twee hoofddimensies bleken de negen risico-aspecten behoorlijk te

beschrijven (zie figuur 2.5). De eerste factor bestond uit de aspecten

onvrijwillig, uitgesteld, onbekend voor de blootgestelde, onbekend aan

öc. wetenschap, oncontroleerbaar, nieuw, catastrofaal, angstaanjagend

en natuurlijk de tegengestelden. De tweede factor onderscheidt zich

van de eerste doordat deze zuiverder de ernst van het risico in termen

van de kans op dodelijke ongelukken en de catastrofaliteit ervan

beschrijft.

in figuur 2.5 valt de geïsoleerde positie van kernenergie op. Kern-

energie wordt als catastrofaler en angstaanjagender gezien dan welk

ander risico ook. Deze verschillen worden verder geïllustreerd door

figuur 2.6 en 2.7.

Hoewel röntgenstraling en kernenergie beide met radioactiviteit te

maken hebben, wordt de laatste toch als catastrofaler en angstaan-

jagender beoordeeld. Ook de vergelijking tussen niet-nucleaire elek-



trische energie en kernenergie valt zeer ongunstig uit voor de laat-

ste. Opvallend in de studie van Fischhoff e.a. was ook dat de

proefpersonen de voordelen van de nucleaire technologie niet hoog

aansloegen.
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Gezien de kleine, selecte steekproeF is het twijfelachtig of deze

resultaten gegeneraliseerd kunnen worden naar andere sociale catego-

rieën dan de Amerikaanse "League of Women Voters".

In een latere studie van Slovic, Fischhoff en Lichtenstein (1980) werd

aan de proefpersonen gevraagd om 90 (in plaats van 30) risicodragende

activiteiten en situaties te beoordelen op 18 (in plaats van 9)

risico-aspecten en bovendien op het waargenomen risico van overlijden

en de waargenomen voordeligheid. Met behulp van factor-analyse werden

drie onderliggende beoordeiingsdimensies geïdentificeerd. De eerste

dimensie werd 'angstaanjagendbeid' genoemd, de tweede 'vertrouwdheid'

en de derde hing samen met het aantal mensen dat aan het risico is

blootgesteld. Kernenergie werd ook in dit onderzoek extreem beoor-

deeld. Op de eerste dimensie scoorde het hoog: kernenergie werd wat

angstaanjagendheid betreft alleen overtroffen door "kernwapens" en

"oorlog". Ook op de tweede dimensie scoorde kernenergie extreem: het

werd waargenomen als zeer weinig vertrouwd en onbekend.

Wat onbekendheid betreft bleek 'kernenergie' vergelijkbaar met

bijvoorbeeld 'voedselbestraling' en 'laserstralen'.

Op de derde dimensie (aantal mensen dat is blootgesteld aan het

risico) bleek 'kernenergie' geen extreme positie in te nemen.

Het opwekken van elektrische stroom met behulp van fossiele grondstof-

fen als olie en kolen bleek als risicodragende activiteit een gematig-

de score op alle drie dimensies: het was angstaanjagend noch het

tegendeel, het was erg bekend noch erg vertrouwd en ook het aantal

blootgestelden was i<i de ogen van de respondenten erg groot noch erg

klein.

Renn liet in zijn al eerder geciteerde onderzoek twaalf risico's van

verschillende aard beoordelen op een aantal aspecten. De risico's

waren deels individucel van aard, bijvoorbeeld roken of skieén en

deels meer collectieve risico's als de bouw van stuwdammen en ook de

opwekking van energie in k rncentrales en in kolengestookte centrales.

De beoordeelde aspecten kwamen goeddeels overeen met die van het

Amerikaanse onderzoek van Fischhoff uit 1978.

72



Factor-analyse over deze aspecten leverde ook ongeveer gelijke facto-

ren op. Renn voegde echter beoordelingsaspecten toe onder andere over

voordelen zoals de totale voordeligheid, de individuele voordeligheid

(geniet de respondent zelf voordelen), de verdeling van voordelen

(toekomend aan een ieder of voorbehouden aan beperkte groepen in de

samenleving).

Uit de analyses van Renn blijken deze aspecten bijzonder belangrijk

bij risicobeoordeling.

Uit deze studies tornen enkele conclusies naar voren, die redelijk

consistent zijn. Vergelijkingen dienen overigens met voorzie!..ï^heid

gepleegd te worden gezien de verschillen in methoden, stimuluskeuze en

stimulusformulering, beoordelingstaken en in steekproeven.

De aard van de negatieve gevolgen blijkt uit alle studies een belang-

rijke factor voor de acceptatie van risicodragende activiteit. Met

name lijkt de mate van catastrofaliteit van een mogelijk ongeval van

belang.

Een belangrijk onderscheid in de aard van het risico blijkt de schaal

van de activiteit en bijgevolg meestal de schaal van mogelijke nega-

tieve en positieve gevolgen. Grootschalige activiteiten impliceren

dikwijls collectieve voordelen (met een meer of minder evenwichtige

verdeling), grootschalige risico's, gevoelens van onvrijwilligheid vin

blootstelling en onbeheersbaa'-heid van negatieve gevolgen. Kleinscha-

lige activiteiten zijn vaker individueel van aard. Het individu kiest

vrijwillig en ontvangt zelf de voordelen en neemt een persoonlijk

risico. Het onderscheid is zeker niet dichotoom. Individuele activi-

teiten kunnen bijvoorbeeld risico's voor anderen impliceren, bijvoor-

beeld snel rijden in de auto.

Als we dit onderscheid tussen groot- en kleinschalige activiteiten als

dominant erkennen, hetgeen veel risico-onderzoekers doen (zie onder

andere Hohenemser e.a., 1983; Slovic, 1978; Vlek en Stallen, 1979;

Renn, 1981) dan lijkt het zinvoller onderzoek te richten op één van

deze categorieën van risicodragende activiteiten. In dit verband is

ook het door Renn gevonden en reeds beschreven resultaat van belang,

dat verschillende soorten risicodragende activiteiten door
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verschillende factoren bepaald worden, hetgeen twijfel oproept over de

zin van verdere analyse van algemene dimensies ter beoordeling van

zeer verschillende activiteiten. Een theoretische en empirische vraag

is of na onderscheiding van groot- en kleinschalige activiteiten wel

algemene beoordelingsdimensies te identificeren zijn.

2.4. ENKELE RISICOKENMERKEM NADER BELICHT

We hebben reeds enkele malen verwezen naar een aantal karakteristieken

van risico's die regelmatig in de literatuur opduiken als zijnde

mogelijkerwijs belangrijk voor beoordeling en acceptatie. In dit kader

worden een aantal resultaten ten aanzien van deze karakteristieken

kort samengevat.

2. A. 1. CATASTROFALITEIT

In verband met de attitudes tegenover de inzet van kolen en kern- \

energie is de mate van catastrofaliteit een relevante factor. Immers

kernenergie wordt in sterke mate geassocieerd met risico's die moge- !

lijk catastrofale gevolgen inhouden (onder anderen: Vlek en Stallen, I

1979; Renn, 1981). Met name wordt hierbij gedacht aan rampen met

centrales, waarbij in een klap grote aantallen doden en gewonden

vallen.

Het gebruik van kolen is juist een voorbeeld van een activiteit met

sluipende risico's, waarbij de negatieve gevolgen o/er een langere

tijd gespreid zichtbaar worden. Voorbeelden hiervan zijn de milieu-

schade en ademhalingsziekte bij mijnwerkers. Voorbeelden van milieu-

schade zijn de verzuring van het grondwater en de toename van kool-

dioxide in de atmosfeer, die op de lange termijn tot klimaatsverande-

ring en overstroming kunnen leiden.

Slovic (e.a.) vonden een significante positieve relatie tussen het

geschatte aantal doden in een rampjaar en subjectieve oordelen over

risico-ernst.
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Voor schattingen van dodenaantallen in een doorsnee jaar werd dit

verband niet gevonden. Renn (1981) vond in Duitsland voor beide typen

schattingen gépT relatie met risico-ernst. Wel vond hij dat speciaal

in relatie tot de toepassing van kernenergie het catastrofale karakter

van mogelijke ongelukken in belangrijke mate bijdroeg aan de attitude.

2.4.2. VRIJWILLIGHEID

Het belang van de factor 'vrijwilligheid' voor het aanvaardbaarheids-

oordeel over riskante activiteiten is de laatste jaren inzet van

sociaal-wetenschappelijke discussie geweest.

Voordat we op de deels tegenstrijdige resultaten ingaan eerst een

opmerking over wat met 'vrijwilligheid' wordt bedoeld. Iemand kan

ervoor kiezen een risicodragende activiteit te verrichten. De mate

waarin iemand het idee heeft vrij te zijn bij deze keuze wordt de

(subjectieve) vrijwilligheid van blootstelling genoemd aan het risico

dat aan de activiteit verbonden is. De gepercipieerde mate van keuze-

vrijheid zal samenhangen met de kwantiteit en kwaliteit van de keuze-

alternatieven. De waargenomen keuzevrijheid is het grootst bij:

a. een optimaal aantal keuzemogelijkheden;

b. een min of meer gelijkwaardige aantrekkelijkheid van de keuze-

mogelijkheden en

c. aantrekkelijke, in plaats van onaantrekkelijke opties (Harvey en

Smith, 1977; Vlek en Stallen, 1979).

Uiteraard wordt de waargenomen keuzevrijheid mede bepaald door de

persoonlijke invloed die men heeft op de keuze. Wanneer een persoon,

geheel zelfstandig, zonder met anderen rekening te hoeven houden, kan

beslissen een risicodragende activiteit al dan niet aan te gaan is

zijn keuzevrijheid maximaal. Wanat er daarentegen de beslissing alleen

door anderen wordt genomen is de keuzevrijheid minimaal (het is een

opgelegde onvrijwillige keuzt,. Een tussenpositie ontstaat wanneer de

persoon beslist samen met anderen.

Ten aanzien van collectieve activiteiten als de elektriciteits-

opwekking met kolen of kernenergie kan deze factor relevant zijn.

Mensen kunnen sterk verschillen in het gevoel van persoonlijke invloed
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op keuzes hieromtrent. De gevoelde behoefte aan een brede maatschap-

pelijke discussie ter ondersteuning van de besluitvorming en de omvang

van de protestbeweging vooral tegen kernenergie, maar ook tegen kolen

wijst op gevoelens van geringe invloed.

We kunnen de resultaten tot nu toe als volgt samenvatten. In een

aantal studies (Starr, 1969; Fischhoff e.r.., 1978; Renn, 1981; Otway

e.a., 1978) kwam vrijwilligheid van blootstelling naar voren als een

factor van betekenis. Het interessante van deze studies is dat

verschillende methodes toegepast worden, namelijk;

1. de zogenaamde revealed preferences methode door Starr*;

2. "expressed preferences" ofwel survey onderzoek door Fisschoff e.a.,

(1977) Otway e.a. en experimenteel onderzoek donr Renn (1681).

Op deze studies is echter nogal wat kritiek geleverd. De methode van

Starr is uitgebreid bekritiseerd door ond'ar andere Fisschoff e.a. ,

1978. Het experiment van Renn is ook methodologisch bekritiseerd

(Midden e.a., 1983). De resultaten uit de survey-studies wijzen

evenmin op een eenduidig effect. Er treedt namelijk steeds

contaminatie op van de factor vrijwilligheid met, ofwel de ernst van

het risico, ofwel de grootte van de voordelen.

Slovic e.a. (1980) stelden vast dat na uitpartialisering van andere

risicokenmerken geen invloed van vrijwilligheid op aanvaardbaarheid

resteerde. Ook in het survey-onderzoek van Renn bleek vrijwilligheid

voor de meeste risico-objecten geen factor van betekenis.

In het onderzoek van Vlek en Stallen tenslotte bleek de persoonlijke

invloed als factor bij het aanvaardbaarheidsoordeel te variëren over

*Starr's methode gaat ervan uit dat aanvaardbaarheidsoordelen voor
nieuwe activiteiten gebaseerd kunnen worden op wat in het verleden aan
risicodragende activiteiten is geaccepteerd. De methode gaat uit van
de veronderstelling dat de samenleving in de loop der tijd een optimum
gevonden heeft waarbij baten en risico's van activiteiten in evenwicht
zijn. Op basis van statistische analyses van kosten en baten van
risicodragende activiteiten meende Starr uitspraken te kunnen doen
over de aanvaardbaarheid van nieuwe technologieën, namelijk door
vergelijking met het veiligheidsniveau van activiteiten met
vergelijkbare baten. Met behulp van deze methode concludeerde hij dat
de samenleving vrijwillige activiteiten eerder accepteert dan
onvrijwillige.
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respondenten. Voor sommigen bleek de mate van persoonlijke invloed

positief mee te wegen en bij anderen juist negatief.

Concluderend is er gezien de tegenstrijdige resultaten gerede twijfel

of vrijwilligheid jen relevante factor is bij de beoordeling en waar-

dering van risicodragende activiteiten. Daarbij komt dat het begrip

allerminst eenduidig is en moeilijk los is te zien van andere ken-

merken. In de meeste studies wordt gesproken over vrijwilligheid van

blootstelling. Met name met betrekking tot collectieve grootschalige

activiteiten lijkt het belang explicieter te onderscheiden tussen

vrijwilligheid van blootstelling aan het risico en de invloed op de

beslissing om de risicodragende technologie toe te passen. Beide

keuzes vallen met name bij collectieve activiteiten niet samen.

2.4.3. BEHEERSBAARHEID VAN DE GEVOLGEN

Beheersbaarheid van gevolgen heeft betrekking op de mogelijkheden om

het proces van oorzaak tot uiteindelijk gevolg te beinvloeden. De kans

dat er iets mis gaat kan werden verkleind door veiligheidsmaatregelen

en door het inzetten van deskundigen. Wanneer er dan toch iets

verkeerd gaat kan het uiteindelijke effect worden beïnvlcad door

reddingsmaatregelen.

Waarschijnlijk accepteren mensen eerder risicodragende activiteiten

die beheersbaar -sijn dan activiteiten waarbij dit niet het geval is.

In dit verband is ook de aard van het uiteindelijke effect van belang.

Indien dit onherroepelijk is zal men uiteraard voorzichtiger zijn dan

wanneer het effect tijdelijk van aard is. Een gevoel van beheersbaar-

heid kan ook ontstaan door het idee dat deskundigen de zaak onder

controle hebben. Vertrouwen in deskundigen kan dus belangrijk zijn. Zo

onderzocht Gast (1973) de risico-acceptatie van kerncentrales en

waterkrachtcentrales. Ondanks de feitelijk grotere kans op een ramp

bij de laatste, bleek de acceptatie van de laatste groter. Men bleek

aan de waterkrachtcentrale niets geheimzinnigs te ontdekken in tegen-

stelling tot de kerncentrale en men redeneerde dat daarom de ingeni-

eurs de waterkrachttechnologie wel zouden beheersen.
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Ook de wijze en de mate van beveiliging kan van invloed zijn. Vlek en

Stallen (1979) vonden dat voor een groot deel van hun respondenten de

"mate van georganiseerde beveiliging" negatief bijdroeg aan de ernst

van het risico van activiteiten. Voor een vrijwel even grote groep

droeg beveiliging echter positief bij. Blijkbaar voelen sommigen zich

beschermd door veiligheidsmaatregelen en ervaren anderen dit juist als

negatief. (Bijvoorbeeld onder motto's als "al die veiligheidsmaat-

regelen zijn er niet voor niets" of "al die maatregelen zijn

vrijheidsberovend".)

Uit de Oostenrijkse enquête door Otway e.a. kwam naar voren, dat men

kernenergie vaak als gevaarlijk zag onder andere vanwege het gebrek

aan (persoonlijke) controle over de mogelijke ongewenste gevolgen.

Renn (1981) concludeerde op grond van een verkennende studie, dat in

het geval van persoonlijke risiconame dit gevoel van beheersbaarheid

wel belangrijk was, maar in het geval van collectieve risiconame niet.

Dit resultaat dient echter met de nodige voorzichtigheid

geïnterpreteerd te worden gezien het voorlopige karakter van de

studie.

Bij het onderzoek naar beheersbaarheid is het van belang om te onder-

scheiden tussen de feitelijke beheersbaarheid en het subjectieve

gevoel van beheersbaarheid.

Langer (1975) deed onderzoek naar wat zij noemde de "illusion of

control".

Zij liet zien hoe factoren die normaal geassocieerd worden met vaar-

digheden (bijvoorbeeld keuzevrijheid, kennis en wedijver) geintrodu-

ceerd kunnen worden in situaties die geheel door toeval bepaald

worden. Bijvoorbeeld van deelnemers aan de loterij kon de ene helft

vrij hun lot uitzoeken, de andere helft kreeg een willekeurig lot van

de proefleider. Op de vraag (uiteraard gesteld voor de trekking) tegen

welke prijs ze hun loten eventueel wilden doorverkopen antwoorden

mensen uit de eerste (vrije keuze) groep met gemiddeld aanzienlijk

hogere bedragen dan degenen uit de tweede groep. Blijkbaar had de

eerste groep meer vertrouwen in hun winstkansen.

Hoewel de feitelijke mogelijkheden van iemand Oin de situatie naar

diens hand te zetten, dus niet groot hoeven te zijn kan iemand wel het
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gevoel, de illusie van beheersbaarheid krijgen doordat da situatie

lijkt op een werkelijk controleerbare situatie.

Een concreet voorbeeld van deze situatie zou kunnen zijn het publiek

dat vermoedt dat het overheidsapparaat met al zijn deskundigen risico-

dragende activiteiten volledig beheerst, terwijl dit in mindere mate

het geval kan zijn.

De omgekeerde situatie is ook denkbaar. Indien deskundigen te weinig

vertrouwen wekken kan dat tot onrust aanleiding geven. Ook kunnen

individuen verschillen in de mate waarin zij het gevoel hebben de

eigen situatie te kunnen beheersen en door eigen acties beslissingen

te beinvloeden (zie voor dit aspect ook het volgende hoofdstuk).

Er zijn niet alleen aanwijzingen dat het gevoel van beheersbaarheid

aanvaardheidsoordelen beïnvloedt. Een aantal studies wijst er verder

op dat deze factor ook samenhangt met stress-ervaringen en gedrags-

aanpassingen. Studies van Glass en Singer (1972), Cohen (1981),

Sherrod (1974) wezen uit dat indien mensen op basis van hun eigen

handelen ervaren dat zij effecten van gebeurtenissen kunnen beheersen,

dat leidt tot een vermindering van stress-gevoelens, ongeacht de

werkelijke beheersbaarheid. Te ontdekken of te leren dat

gebeurtenissen oncontroleerbaar zijn leidt toe motivationele,

cognitieve en emotionele problemen die wel aangeduid worden met de

term "learned helplessness" (Seligman, 1975). Deze problemen hebben

een cognitieve basis omdat het individu anders reageert wanneer hij of

zij onbeheersbare gevolgen verwacht (Abramson, Seligman en Teasdale,

1978; Wortman en Brehm, 1975).

De motivationele problemen verlagen de frequentie waarmee eeii orga-

nisme zal reageren en kunnen tevens leiden tot depressieve gevoelens.

Seligman (1975) vond ook dat deze gevoelens kunnen leiden tot storing-

en in gedragsaanpassingen. Dieren leerden dat uitkomsten los stonden

van hun gedrag, waardoor ze zelfs als dat wel mogelijk was niet

probeerden een onaangename situatie te ontvluchten. Ook mensen kunnen

leren dat ze bepaalde gebeurtenissen niet kunnen beïnvloeden, waardoor

ze dit ook niet meer proberen te doen als het wel mogelijk is.

Onbeheersbaarheid kan dus tot hulp^loosheiu leiden. Davidson, Baum en

Collins (1982) merken hierbij op dat technologische rampen >et gevoel
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van beheersbaarheid sterk kunnen bedreigen, vooral omdat hier sprake

is van controleverlies over iets (een technologie) dat onder controle

leek. Hierdoor kan een crisis ontstaan in het vertrouwen in de

mogelijkheden om te beheersen wat gecreëerd is. Op deze wijze zouden

de naeffecten van technologische rampen groter kunnen zijn dan van

natuurrampen en kunnen meer gevoelens van hulpeloosheid ontstaan.

Davidson e.a. onderzochten de effecten van controleverlies op

stressgevoelens naar aanleiding van het Three Kile Island-ongeval.

Controleverlies werd gemeten via self-report. Het stressniveau werd

vastgesteld via self-report, een gedragsmeting en met biochemische

metingen. De resultaten wezen uit dat TMI omwonenden meer gevoelens

van onbeheersbaarheid hadden, bovendien bleken deze gekoppeld aan meer

stress. TMI omwonenden die minder gevoelens van onbeheersbaarheid

vermeldden vertoonden ook minder stress. Scores op een "embedded

figure test" (Witkin, Goodenough en Oltman, 1979) wezen uit dat

cmwonenden cognitieve en motivation ,1e gebreken vertoonden vergeleken

met een controlegroep: do omwonenden van Three Mile Island losten min-

der testproblemen op en bleken ook minder gemotiveerd om zoveel mogelijk,

taken te maken.

In het onderzoek van Stallen en Tomas (1985) werden gevoelens van

onveiligheid in het Rijnmondgebied verondersteld in het geval van een

discrepantie tussen de behoefte om een bedreigende situatie te veran-

deren en de waargenomen mogelijkheden om daar in te voorzien. Ze

maakten ten aanzien van deze mogelijkheden onderscheid in vier aspec-

ten:

a. de verwachte beheersbaarheid van de gevolgen van een zich eventueel

voordoende acute dreiging;

b. de directe beheersbaarheid ofwel de aanwezige mogelijl.heden om de

bestaande bedreigende situatie te verbeteren;

c. de hoop, dat er zich in de toekomst gunstige ontwikkelingen voor-

doen;

d. de inzichtelijkheid ("cognitive control") om maatschappelijke

ontwikkelingen te overzien en te voorspellen.
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Uit de resultaten bleek dat gevoelens van onveiligheid duidelijk

afhingen van de verwachte beheersbaarheid. Met name hing deze samen

met verwachte ontsnappingsmogelijkheden bij acuut gevaar. Een relatie

tussen directe beheersbaarheid en gevoelens van onveiligheid kon niet

worden aangetoond, evenmin als een effect van de factor inzichtelijk-

heid. Volgens Stallen en Toraas leidt een ontbreken van hoop op verbe-

tering van de bedreigende situatie tot het onderdrukken van gevoelens

van onveiligheid, die in latente vorm defensieve reacties op de be-

dreigenae situatie bevorderen.

2.4.4. UITGESTELDHEID VAN GEVOLGEN

De mate van uitgesteldheid van gevolgen is een kwalitatief risico-

kenmerk waarin de tijdsfactor essentieel is. Negatieve consequenties

kunnen direct voelbaar worden of pas na lc...gere tijd merkbaar worden.

Hierbij is ook het al in paragraaf 2.4.1 aangeduide onderscheid van

belang: negatieve gevolgen kunnen veroorzaakt worden door incidentele

gebeurtenissen of kunnen het gevolg zijn van meer continue processen.

Zo kunnen allerlei combinaties optreden. Het ontploffen van een

L.N.G.-tanker is een voorbeeld van een incidentele gebeurtenis waarvan

de gevolgen direct voelbaar zijn. Een ongeluk met een kerncentrale is

een incidentele gebeurtenis en kan zowel gevolgen hebben die direct

voelbaar zijn als pas veel later te constateren zijn (bijvoorbeeld

carcinogene ziekten en genetische afwijkingen). Aantasting van bossen

door zure regen is een voorbeeld van een continu proces dat gevolgen

op de lange duur heeft.

In hoeverre uitgesteldheid van gevolgen een belangrijk kenmerk is bij

de perceptie van risico's is moeilijk vast te stellen vanwege de vaak

optredende contaminatie met andere kenmerken. Slovic, Fisschoff en

Lichtenstein (1980) vonden een sterke positieve correlatie tussen

uitgesteldheid van gevolgen ("bedreiging van toekomstige generaties")

met onder meer controleerbaarheid, angstaanjagendheid, catastrofali-

teit en fataliteit. Maynard, e.a. (1976) vonden een vergelijkbaar

resultaat. Deze resultaten suggereren dat uitgestelde gevolgen worden
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geassocieerd met gro.1 rampen en angstgevoelens kunnen opwekken. Aan

de andere kant echter zou het feit dat uitgestelde gevolgen vaak

minaer saillant zijn ertoe kunnen leiden dat de betreffende activiteit

eerder aanvaard wordt dan wanneer negatieve effecten direct zichtbaar

zijn.

Zeker wanneer het gaat om negatieve consequenties die catastrofaal van

aard zijn, zullen deze veelal ernstiger lijken wanneer deze zich als

directe incidentele gebeurtenissen voordoen dan wanneer de gevolgen

pas veel later zichtbaar worden. Renn (1981) geeft steun aan deze

laatste veronderstelling aangezien hij vond dat onmiddellijkheid van

effecten positief samenhing met de waargenomen ernst van de gevolgen.

Kok (1983) vond in een experiment over de waardering van milieu-

gevolgen dat gevolgen op langere termijn minder belangrijk worden

gevonden dan gevolgen op korte termijn. Earl vond in twee studies over

de opslag van radioactief afval (Earl, 1981; Earl e.a., 1981) dat de

korte termijn risico's zwaarder bleken te wegen in de afweging van

opslagmethodes dan de lange termijn gevaren (dat wil zeggen op een

termijn van meer dan 100 jaar). Hierbij deden zich overigens wel

groepsverschillen voor. Kernfysici bleken meer korte termijn gericht

dan milieu-actvisten. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen

zijn dat de onderzoekers meer gericht zijn op hanteerbare, oplosbare

problemen.

De geschetste veronderstellingen over het effect van uitgesteldheid op

de risicoperceptie zijn tegenstrijdig. Of de uitgesteldheid van gevol-

gen de subjectieve risico-ernst vergroot of verkleint is niet zonder

meer te zeggen. Kennelijk zijn er andere factoren die hierbij een rol

spelen en die samen kunnen hangen met het risico-object, met de aard

van het risico en met de context. Enige onderbouwde theorie ontbreekt

op dit punt.



2.A.5. THREE MILE ISLAND

Gezien de bijzondere plaats die het ongeval in Three Mile Island

inneemt in de ontwikkeling van de kernenergie en de publieke accep-

tatie ervan, woruc.i in deze paragraaf, enigszins afwijkend van de

opzet van dit overzicht, een aantal studies over Three Mile Island

apart besproken.

Het ongeval dat zich begin april 1979 voordeed in één van de

kernreactoren van de centrale in Three Mile Island in de Amerikaanse

staat Pennsylvania was voor velen een bewijs van de kwetsbaarheid van

kerncentrales. Gedurende vele uren bleken technici de controle kwijt

over de reactor. Het gevolg was een enorme reactie van media en

publiek, waarbij de doembeelden die in veler fantasie reeds voorkwamen

plotseling realiteitswaarde leken te gaan krijgen. Gepaard aan

gebrekkige en soms tegenstrijdige berichtgeving ontstond een beeld van

angst, paniek en twijfel bij omwonenden, roepen om evacuatie door

onder andere Ralph Nader, verontwaardigde actiegroepen en sussende

autoriteiten. Meer dan 100.000 mensen verlieten (tijdelijk) het

rampgebied.

Geen technologisch ongeval is zo diepgaand psychologisch bestudeerd

als het TMI-ongeval. Ook in juridisch opzicht is het optreden van

psychische gevolgen relevant. De vraag doet zich bij dit soort

gevallen voor in hoeverre stress als gezondheidsrisico een rol dient

en kan spelen in de wetgeving met betrekking tot de toepassing van

grootschalige technologieën en de afwikkeling van technologische

ongevallen.

Wat waren de psychische gevolgen van Three Mile Island?

In een recente publicatie geven Hartsough en Savitsky (1984) een

overzicht van het stressonderzoek d=t rondom TMI heeft plaatsgevonden.

Ln het algemeen treden na rampen psychische effecten op korte termijn

als slaapstoornissen, angst, spanning, psychosomatische symptomen,

fobische reacties, verwijderingsgedrag en depressie op.

Voor de meeste betrokkenen blijken deze effecten van voorbijgaande

aard. Anders ligt het in gevallen van ernstige verliezen die tot acute
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maar ook langdurige effecten kunnen leiden. Een belangrijk aspect

blijkt verder de oorzaak van het ongeval. Een door mensen veroorzaakte

ramp leidt tot veel intensere woede tegenover de (vermeende) veroor-

zaker dan dat mogelijk is bij een natuurlijke oorzaak. Naast het

feitelijke verlies blijkt de gruwelijkheid van belang. Deze hangt

samen met de wijze waarop de slachtoffers sterven en de duur van de

confrontatie van anderen daarmee.

Als we het TMI-ongeval op deze aspecten beoordelen dan kan worden

vastgesteld dat er geen acute doden gevallen zijn of verwoestingen

zijn aangericht. Wel waren er dreigende stimuli in de vorm van sire-

nes, nieuwsberichten, evacuatie-voorbereidingen en dergelijke. Een

aantal studies heeft aangetoond dat de dreiging van de onbeheersbare

kerncentrale angst heeft opgeroepen. Psychologische effecten blijken

vooral tijdens en vlak na het ongeval te zijn opgetreden. De dreiging

van straling of besmetting was de oorzaak.

Tot een maand na het ongeval werden hoge niveau's van gedemoraliseerd-

heid en wantrouwen tegenover de autoriteiten aangetroffen (Dohrenwend

e.a., 1979). De gedemoraliseerdheid bleek na twee maanden aanzienlijk

te zijn afgenomen. Het wantrouwen bleek hardnekkiger. Houts (1980 a-b)

constateerde op basis van meerdere indicatoren dat het stress-niveau

bij de meeste mensen snel afnam in de tijd behalve bij een groep van

10% tot 20Z, die ook negen maanden later nog stress-verschijnselen

vertoonden, alhoewel deze niet een pathologisch niveau bereikten.

Verder bleek dat de mate van stress afnam met het groter worden van de

afstand tot de centrale.

Bromet e.a (1980) onderzochtten psychische effecten bij moeders van

kleine kinderen, bij centralepersoneel en bij cliënten van een

behandelingscentrum voor de geestelijke gezondheid. Vooral bij de

moeders bleken de gevolgen van Three Mile Island aanzienlijk. Zij

hadden hoge niveaus van subklinische stress na het ongeval, een

vijfmaal hogere kans op klinische angst episodes of depressies

onmiddellijk na het ongeval en ze hadden tot een jaar later verhoogde,

maar niet pathologische stress-niveaus. De andere twee groepen

vertoonden veel geringere effecten.

Hartsough en Savitsky (1984) concluderen op basis van deze studies,

dat de stressniveaus onmiddellijk na het ongeval sterk stegen, hoewel



deze over het algemeen niet het niveau bereikten van ernstige trauma-

tisering of neuroticisme. De meeste studies wijzen op een daling in de

tijd van de meeste effecten. Moeders van jonge kinderen bleken een

groep met verhoogd risico. Zij vertoonden de ernstigste en ook lang-

durigste symptomen.

Wat waren de effecten van TMI voor de publieke opinie? Op basis van

longitudinaal opinie-ondezoek kunnen enkele effecten zichtbaar worden

gemaakt. Met name in de V.S. zijn hierover gegevens beschikbaar van de

opinie-onderzoeksbureaus Harris en Cambridge.

Rankin e.a. (1980) berekende op grond van de cijfers van deze bureaus

een acceptatie-index voor het bouwen van meer kerncentrales.

Harris (Data trom Tabla 3.1)

Cambridge (Qua trom Tëblê 3.1)

1074 -JI\H 1975 JAN Ï97I 'JAN 1979"

In fie« of Acceptability of Building More Nuclear Power Plants

favor
ol Acceptability = ,a-v0, ; o p p o s . Jt 100

Figuur 2.8: De publieke opinie over het bouwen van nieuwe

kerncentrales voor en na Three-Mile-Island.

(Ontleend aan Rankin e.a,, 1980)
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In figuur 2.8 is te zien dat voor TMI het acceptatieniveau in Amerika

zweefde tussen 60% en 70%. Na TMI volgde een scherpe daling van 15 tot

20% waarna zich na 3-6 maanden een licht herstel voordeed. Tenslotte

stabiliseerde het acceptatieniveau zich op een fluctuerend maar als

trend constant niveau van 10% tot 15% lager dan voor het ongeval.

De resultaten verder analyserend bleek dat de veranderingen ontstonden

doordat de oppositie toenam. Het aantal voorstanders nam nauwelijks

af. Een aanzienlijk aantal twijfelaars werd tegenstander. De ver-

schillen in reacties tussen voor- en tegenstanders blijkt ook uit de

interpretatie van het ongeval. Van de VOOLstanders achtte 527. het

voorval uitermate uniek en bijzonder, 35% vond dit niet zo. Van de

tegenstanders vond slechts 21% het voorval uniek en bijzonder en 69%

achtte meer zulke gevallen waarschijnlijk. Standpunten blijken dus zo

diep verankerd dat zelfs een belangrijke gebeurtenis als TMI slechts

de opinies van de, toen overigens aanzienlijke groep, twijfelaars ver-

mocht te beïnvloeden (zie voor dit aspect ook paragraaf 2.9).

2.5. SOCIAAL-POLITIEKE ACHTERGRONDEN VAN ATTITUDES TEGENOVER

KERNENERGIE EN KOLEN

Uit een aantal van de reeds beschreven studies wor-Ien zeker kern-

energie en in iets mindere mate kolen in verband gebracht net bredere

kwesties van sociaal-politieke aard. Deze verbanden suggereren dat ae

besluitvorming over de energievoorziening verder gaat dan alleen een

afweging van de directe risico's en de directe voordelen, maar dat

attitudes tegenover kernenergie en wellicht ook kolen verbonden zijn

met meer fundamentele overtuigingen over de inrichting van de samen-

leving.

Deze vaak latente verbanden kunnen relevant zijn om attitudes en

Beliefs en reacties op verandering te kunnen begrijpen. Een aantal

sociaal-politieke onderwerpen die in verband worden gebracht met de

samenleving zijn onder andere: de rol van de technologie in de samen-

leving, de schaalgrootte van structuren en organisaties, zoals de

elektriciteitsvoorziening, de bescherming van het leefmilieu, de



I ersoonlijke vrijiieid van handelen, de politieke onafhankelijkheid van

net buitenland, materiële welvaart.

Het valt buiten ons kader om in extenso ieder van deze maatschappelij-

ke onderwerpen te bespreken. Wel worden de studies, besproken die een

verband hebben gelegd tussen een of meerdere van deze aspecten en de

inrichting van de energievoorziening.

De discussie over kernenergie wordt wel afgeschilderd als een ideolo-

gische kwestie, die met de concrete feiten niet zoveel meer te doen

heeft. Kernenergie wordt daarbij dan betiteld als een exponent van

grootschalige technologische ontwikkeling, gepropageerd door mensen

die weinig oog hebben voor de aantasting van het milieu en waarden als

individuele vrijheid, maar zich meer in dienst stellen van "big

industry" en "big government". Tegenstanders krijgen deze karakteris-

tieken niet toegedicht maar worden als onwetend en slecht geïnformeerd

beschouwd. Van der Linden, Ester, Van der Pligt (1981) vroegen voor-

standers en tegenstanders van kernenergie hoe men zichzelf en mensen

met de tegenovergestelde mening beoordeelde. Voorstanders vonden

zichzelf nuchter, realistisch, zakelijk, verantwoordelijk en milieu-

bewust. Tegenstanders werden door hen beschreven als: kortzichtig,

paniekerig en slecht geïnformeerd. Tegenstanders vonden zichzelf ook

milieubewust, verantwoordelijk, realistisch en verder menslievend. En

voorstanders vonden ze: kortzichtig, slecht geïnformeerd, zakelijk en

egoistisch.

Sjóberg (1980) onderscheidt twee extreme houdingen in het energie-

debat: het kenniselitisme en kennisegalitarisme. De eerste houdt in

dat de echte technologische en risicokennis berust bij een kleine

groep experts, die per definitie objectief en onpartijdig zijn. Men

beschouwt zichzelf als rsfioneel en tegenstanders als emotioneel en

opportunistisch. Hei kennisegalitarisme is de tegenovergestelde hou-

ding. Deze wordt gekenmerkt door een wantrouwen tegen deskundigen,

soms ontaardend in vormen van anti-intellectualisme waarbij men .-rich

meer verlaat op toevallige gebeurtenissen en of in de pers of elders

circulerende halve waarheden.
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We hebben reeds beschreven hoe in de meeste attitudestudies sociaal-

politieke gevolgen in de vorm van Beliefs aan de orde kwamen, hoewel

steeds op een globale wijze. In enkele studies is op een iets meer

diepgaande wijze op deze facetten van de energievoorziening ingegaan.

Eiser en Van der Pligt (1979) vroegen respondenten: welke factoren men

het meest vond bijdragen tot de "quality of life". Tegenstanders van

kernenergie voelden zich meer verbonden met de filosofie "small is

beautiful" en minder met de voordelen van technische vooruitgang en

materiële welvaart.

Het is mogelijk dat de ideologische verschillen die in dit onderzoek

naar voren kwamen relatief sterk geprononceerd waren. Zoals reeds

aangeduid waren de respondenten deelnemers aan een "workshop" in het

kader van de "Great Nuclear Debate" in Engeland en waren deze deel-

nemers allen vrij sterk betrokken bij het onderwerp ofwel als werkzaam

zijnde in de kernindustrie ofwel als lid van een milieugroep.

Renn (1981) vond betrekkelijk zwakke verbanden tussen het belang van

een aantal persoonlijke waarden en de houding tegenover kernenergie.

Ideologische waarden als werkgelegenheid, levensstandaard, arbeids-

satisfactie en hoog inkomen correleerden nauwelijks met de attitude

tegenover kernenergie. Alleen het belang van een schoon milieu hing

zwak negatief met de attitude tegenover kernenergie samen.

Renn bestudeerde ook de effecten van sociaal-politieke factoren als:

vertrouwen in experts, milieubesef, participatiegeneigdheid, conserva-

tisme en politieke apathie. In totaal verklaarden deze vijf factoren

bijna 40Z van de variantie in het beliefsysteero (R = 0,63), waarbij de

hoogste singuliere correlaties voorkwamen bij "vertrouwen in experts",

"participatie-geneigdheid" en "politieke apathie". Deze factoren

kunnen in redelijke mate beschouwd worden de verschillen in Beliefs te

verklaren. De twee laatste factoren zijn mogelijk onder een noemer te

brengen, namelijk betrokkenheid bij collectieve beslissingen over

technologische activiteiten. Theoretisch lijkt dit een belangrijk

aspect te zijn bij de verklaring van individuele reacties op collec-

tieve beslissingen. In hoofdstuk 3 komen we op dit aspect terug.
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Brenot e.a. (1983) concludeerden op grond van opinie-onderzoek in

Frankrijk dat veel technische en veiligheidsargumenten in de kern-

energiediscussie rationalisaties zijn. Op basis van een factoranalyse

relateerden zij de houding tegenover kernenergie aan een aantal ideo-

logische posities. Men zag de houding tegenover kernenergie als een

gelegenheid om zich te uiten over het principe van de liberale en

industriële samenleving. Op basis van enkele factoranalyses waarin de

houding tegenover kernenergie met een groot aantal zeer gevarieerde

andere maatschappelijke onderwerpen werd opgenomen, beschrijven zij de

historische ontwikkeling in het debat. In de vijftiger en tot de mid-

zestiger jaren konden voorstanders getypeerd worden als ondernemend en

vernieuwend. Tegenstanders waren meer de verdedigers van "taboes" en

hun attitude was meer gestoeld op angst en bezorgdheid. In de zestiger

en zeventiger jaren verschuift het conflict naar een conflict over de

industriële «-.anienleving. Door een verschuiving in waarden verandert al

wat als progressief werd beschouwd in iets conservatiefs. Voorstanders

worden bepleiters van de industriële samenleving als geheel in zijn

uitdaging van de natuur. Tegenstanders betwisten de "moderne wereld"

en zijn typische techno-structuur en reageren met een uitdaging van de

cultuur.

Kernenergie wordt daardoor van een beleidsoptie tot een essentieel

element in de overleving van de samenleving, het krijgt, zo zeggen de

auteurs, een quasi-sacraal karakter. De anti-kernenergiebeweging zou

in sterke mate gegroeid zijn door deze "sacralisatie" van kernenergie

door wetenschappers en bestuurders, met het beeld van kerncentrales

als de "kathedralen" van de moderne tijd.

2.5.1. RELATIE MET EEN ALGEMENE MILIEU ATTITUDE

Webber (1982) onderzocht in hoeverre de houding tegenover kernenergie

deel uitmaakt van een meer algemene milieu-attitude. Een eerste vraag

daarbij is of zo'n algemene attitude wel bestaat. Sommigen vonden daar

ondersteuning voor (Hensier en Hensier, 1979). In andere studies komt

dit niet naar voren (Van der Meer, 1981).
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Hensier en Hensier vonden dat een algemene milieu-attitude sterker

(negatief) samenhing met de houding tegenover kernenergie dan

partijvoorkeur en de attitude tegenover technologie. Ook Earle (1981)

vond een negatief verband tussen een algemene milieu-attitude en de

houding tegenover kernenergie.

Op grond van deze resultaten en ook Benedict e.a. (1980),

veronderstelde Webber een relatie tussen een algemene milieu-attitude

en de houding tegenover kernenergie, omdat beide ideologische

componenten bevatten (zie ook Van Liere en Dunlap, 1981). Webber vond

dat de houding tegenover kernenergie meer ideologisch is georiënteerd

dan de algemene milieuhouding. Bovendien bleek df houding tegenover

kernenergie sterker samen te hangen met leeftijd en inkomen dan met

een algemene milieuhouding. De houding tegenover kernenergie viel niet

volledig samen met de milieu-attitude. Een positieve houding tegenover

kernenergie kwam voor bij mensen met een sterk positieve als minder

positieve houding tegenover het milieu. Hetzelfde gold voor een nega-

tieve houding tegenover kernenergie.

Bass, Bass en Shapiro (1977) vergeleken de houdingen tegenover kern-

energie van "milieubeschermers" en managers. De "environmentalists"

bleken negatief te staan tegenover verdere uitbreiding van kern-

energie, maar de managers waren neutraal tot positief.

Samenvattend blijkt het moeilijk een eenduidige relatie vast te

stellen tussen een algemene milieu-attitude en de houding tegenover

kernenergie. Het verband is wel overwegend negatief.

2.5.2. RELATIE MET EEN ALGEMENE ATTITUDE TEGENOVER TECHNOLOGIE

Een aantal studies gaan in op visies over de rol van de technologie en

de plaats van kernenergie daarin. Achtergrond van dit aspect is de

discussie over de functie van de technologie als autonome bron van

maatschappelijke vooruitgang. Habermas (1968) onderscheidt hierbij

twee visies, een technocratische en een zogenaamde interactionistische

of sociocratische visie.In de eerste visie is de technologie inderdaad

de stuwende kracht achter maatschappelijke vooruitgang en vernieuwing.
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De interactionistische visie gaat uit van een meer voorwaardelijke

kijk op de functie van de technologie in de samenleving. De technolo-

gie wordt in die gedachtengang beschouwd als een onderdeel van maat-

schappelijke ontwikkeling en dient zich derhalve ook niet onafhanke-

lijk te ontwikkelen van maatschappelijke keuzes die voortkomen uit

interpersoonlijke communicatie en normstelling.

In een aantal studies is enige ondersteuning gevonden voor het bestaan

van dit onderscheid (vergelijk Laporte en Metlay, 1975) en het bestaan

van een meer algemene waarde-oriëntatie die de houding tegenover

specifieke technologieën mede bepaalt. Recentelijk wordt deze

conclusie echter betwist in een psychometrische studie over attitudes

tegenover technologiegebieden (Daamen e.a., in voorbereiding).

Stallen en Meertens (1979) vonden een matig verband (r = 0,50) met

betrekking tot kernenergie. Voorstanders van kernenergie bleken een

meer technocratische oriëntatie te bezitten, terwijl tegenstanders

meer interactief georiënteerd bleken.

Weenig (1983) vond een vergelijkbaar verband: respondenten met een

meer kritische houding tegenover de rol van de technologie verwachtten

meer negatieve gevolgen van de toepassing van kernenergie in de vorm

van milieubesmetting, gezondheidsaantasting van omwonenden en

centrale-personeel. Daarnaast verwachtten ze ook meer geboorten van

kinderen met genetische afwijkingen.

Tevens reageerden deze respondenten angstiger op de invoering van

kernenergie. Ook Hensier en Hensier (1979) vonden in Californie dat

mensen met een sterk positieve houding tegenover technologie vaker de

toepassing van kernenergie ondersteunden dan mensen met een meer

negatieve houding. De eerste categorie vond kernenergie meer voordelig

en minder risicodragend.

2.5.3. RELATIE MET POLITIEKE VOORKEUR

In diverse landen is zichtbaar dat kernenergie reeds geruimte tijd een

politiek item van belang is met vrij duidelijk uitgekristalliseerde

standpunten.
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In Nederland is het duidelijk, dat de linkse partijen (PvdA en zoge-

naamd "klein links") de toepassing van kernenergie afwijzen terwijl de

meer rechtse partijen (met name de W D ) de optie vrij sterk

ondersteunen. CDA en D'66 hebben een minder geprofileerde positie.

(N.S.S., 1983; Wentholt, 1980; Lagendijk, 1982; Ritsema, Midden en Van

der Heijden, 1982). Ten aanzien van andere energiesystemen is dit

verschil tussen politieke partijen nauwelijks gerapporteerd.

In het buitenland is de toepassing van kernenergie eveneens vaak een

politiek belangrijk item. De meeste West-Europese landen kennen anti-

kernenergiebewegingen. De meest gangbare argumenten die deze bewegin-

gen gebruiken om kernenergie af te wijzen hebben betrekking op het

afvalprobleem, het gevaar dat toepassing van kernenergie de verdere

verspreiding van kernwapens tot gevolg heeft en de veronderstelling

dat het gebruik van kernenergie tot een "politiestaat" zou leiden.

Hierbij ziet men niet zelden een samenwerking met groepen die niet in

eerste instantie een standpunt tegen kernenergie hebben. De strijd

tegen toepassing van kernenergie wordt vaak gekoppeld aan andere,

lokaal relevante, issues. Zo kregp.n in Frankrijk (Ardennen) anti-

kernenergiegroepen steun van de staalarbeiders, die in de antikern-

energiebeweging een middel zagen om hun werkgelegenheidsbelangen onder

de aandacht te brengen. In Baskenland zag de ETA-beweglng en de anti-

kernenergiebeweging er voordeel in om samen te werken om beider doelen

te verwezenlijken.

Er bestaan binnen Europa nogal wat verschillen in de standpunten die

vergelijkbare politieke partijen innemen ten aanzien van kernenergie.

Zo zijn in Frankrijk de socialistische partij enigszins en de

communistische partij sterk voor de toepassing van kernenergie. De

Duitse SPD is verdeeld en de Engelse Labour partij staat terughoudend

tegenover kernenergie. De politieke controverse over kernenergie is

evident. Het feit dat instanties zoals politieke partijen, vakbonden,

milieubewegingen deze relaties leggen wil echter nog niet zeggen dat

de gemiddelde respondent dat ook doet. In Frankrijk bijvoorbeeld

blijkt de communistische partij weliswaar voor kernenergie, de

stemmers op deze partij zijn voor de helft de tegenovergestelde mening

toefedaan (Stemmelen, 1983).



2.6. WOONPLAATS

De woonplaats kan op drie manieren van belang zijn voor de attitude

tegenover energie opgewekt met uranium en kolen. Ten eerste kunnen er

regionale verschillen zijn. De N.S.S. vond in 1973 bijvoorbeeld in de

zuidelijke provincies een gunstiger attitude tegenover kernenergie dan

in de rest van Nederland. (Een verschil dat met de verdere polarisatie

van meningen in 1975 was verdwenen.) Ten tweede kunnen er verschillen

zijn tussen de stadsbevolking ten opzichte van de plattelandsbevolking

(hierover zijn ons geen Nederlandse cijfers bekend, in de Verenigde

Staten zijn de resultaten zeer tegenstrijdig). Tenslotte bepaalt de

woonplaats de afstand tot het risico-object, zoals de kerncentrale, of

de kolencentrale.

2.6.1. DE AFSTAND TOT HET RISICO-OBJECT: BESTAANDE VERSUS GEPLANDE

FACILITEITEN

Er zijn sociaal-wetenschappelijke studies die erop wijzen dat afstand

tot een risico-object een belangrijke variabele is bij de beleving van

de risico's. Bij mensen die zeer dicht bij een risico-object (een j

stuwmeer) wonen is de neiging aangetroffen om de dreiging die daarvan *

uitgaat te ontkennen en de kans op toekomstige rampen te onderschatten

(Burton, 1972).

Festinger (1975) probeerde resultaten te verklaren van onderzoek naar

meningen van mensen die nabij een door een aardbeving getroffen gebied

woonden. Zij bleken het gevaar dat mogelijk ook hen bedreigde breed

uit te meten en de kans op nog zo'n rar.p relatief hoog te schatten.

Anders dan deze bedreigden waren de daadwerkelijk getroffenen hoopvol

gestemd en neigden zij ertoe de mogelijkheid van een nieuwe ramp zeer

laag aan te slaan of uit te sluiten. Bij zijn verklaring g'ng

Festinger er vanuit dat beide groepen - de getroffenen en de

bedreigden - even angstig waren. Bij de getroffenen werd de angst

echter bewaarheid door de ramp en de zichtbare gevolgen ervan. Hun

angst stemde overeen met de feiten; zij hoefden het risico niet te

overdrijven om hun angst te rechtvaardigen. Bij de bedreigden bestond
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er slechts angst voor een ramp, maar zichtbare tekens, die consistent

waren met die angst ontbraken. Met andere woorden: hun cognities waren

dissonant ("ik woon veilig, toch voel ik angst"), een volgens

Festinger onaangename toestand die verholpen kan worden door die

cognities met elkaar in overeenstemming te brengen. Dat wil in dit

geval zeggen: de dreiging te overdrijven om deze bij het angstniveau

te laten aansluiten.

De verklaring van Festinger werd gesteund door resultaten van een

onderzoek waarbij na de ontploffing van een auto aan mensen op ver-

schillende afstanden werd gevraagd naar hun bezorgdheid dat nogmaals

zo'n ontploffing zou plaatsvinden. Mensen die zeer dicht bij de plaats

van de ontploffing woonden achtten de kans op herhaling kleiner dan

mensen die op enige afstand woonden (Shippee, Burroughs en Wakefield,

1980).

Eenzelfde verklaring als van Festinger werd door Soderstrom e.a.

(1983) gegeven met betrekking tot de publieke reacties rondom het

opnieuw starten van TMI-1. Zij veronderstelden dat de angst die werd

opgeroepen zonder dat er daadwerkelijk iets gebeurde aanleiding was

tot het ontstaan van angstoproepende geruchten en het ontstaan van

oppositie-groepei. Mensen zouden de sterke behoefte krijgen aan

sociale reacties bij het ontbreken van fysieke aanknopingspunten voor

hun gevoelens. De juistheid van deze theorie kon overigens niet

getoetst worden.

Maderthaner e.a. (1976) verrichtten een pilot-study naar risico-

schattingen bij omwonenden van een nucleaire researchreactor, iij

vonden een omgekeerd U-vormig verband tussen afstand en geschat

risico. De mensen die zeer dichtbij woonden (500 meter) vonden de

reactor minder gevaarlijk dan zij die op c:rca 1400 meter afstand

woonden. Een controle groep, die op zo'n 10 kilometer afstand van de

centrale woonachtig was, evalueerde het gevaar ongeveer gelijk aan de

groep die zee' dichtbij woonde. Op deze pilot-study, die bij kleine

steekproeven werd verricht, is overigens wel methodische kritiek te

leveren. Earl (1981) vond dat verderweg wonenden van chemische fabrie-

ken moer bezorgd waren dan dichterbij wonenden.



Guedeney (1973* onderzocht de verhalen die mensen elkaar vertelden

over een kerncentrale (in Bagnols-sur-Ceze). Hoe verder men van deze

centrale woonde, hoe primitiever de verhalen en noe groter de angst.

Ĥ .isen dichtb;j de centrale toonden weinig bezorgdheid, hoewel angst

wel wyrd opgeroepen door het kleinste incident met de install?tie.

Guedeney veronderstelde dat deze resultaten verklaard kunnen worden

door gewenning: de omwonenden zien de centrale, het komen en gaan van

de werknemers en de dagelijlse routine rond de centrale. Daardoor

raken zij eraan gewend en verdwijnt de angst.

Een pndere verklaring voor deze ins zou reductie van cognitieve

dissonantie kun' en zijn: mensen die dichtbij een centrale wonen kunnen

twee gedachten ('cognities') hebben die niet met elkaar stroken,

dissonant zijn, namelijk: 'het is hier gevaarlijk' en 'toch woon ik

hier'. Om deze dissonantie te verminderen wijzigen zij hun mening

('het is hier helemaal niet gevaarlijk'), simpelweg omdat dit minder

ingrijpend is dan om te verhuizen. Het is ook nog denkbaar dat de

mensen die de dissonantie door verhuizing wilden verminderen inderdaad

verhuisd zijn en dus niet meer in de steekproef van omwonenden voor-

komen.

Tenslotte kunnen de resultaten verklaard worden uit het relatief hoog

commitment niveau bij omwonenden, door leverantiecontracten, werkgele-

genheid, belastingafdracht en dergelijke

In Nederland werden vergelijkbare resultaten gevonden. Ester, Van der

Linden en Van der Pl'gt (1982) vergeleken de oordelen van inwoners van

Borssele en Dodewaard met die van twee vergelijkbare dorpen op grotere

afstand van de centrales en vonden dat mensen in Dodewaard en Borssele

het wonen in de onmiddellijke nabijheid van een kerncentrale

aanvaardbaarder vonden dan de inwoners van de andere dorpen.

In het al genoemde onderzoek van Vlek en Stallen (1979) werd van zeven

industriële activiteiten (waaronder kernenergie) de aanvaardbaarheid

ook beinvloed door de afstand: mensen die dicht in de buurt woonden

(tot 0,5 kilometer) vonden deze activiteiten relatief meer aanvaard-

baar dan mensen op grote afstand (5-10 en meer dan 50 kilometer).
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In paragraaf 2.2.2.1 en 2.A.3 bespraken we reeds de studies over Three

Mile Island waaruit ondermeer bleek dat omwonenden van Three Mile

Island nog na 1 1/2 jaar na het ongeval meer gevoelens van

oncontroleerbaarheid hadden die gepaard ging met stress die zowel

emotioneel, fysiologisch als cognitief merkbaar was. De mate van

stress hing negatief samen met de afstand tot de centrale.

Weer anders zijn de reacties van omwonenden in de gevallen van

eengeplande centrale of afvalfaciliteit. In veel gevallen bestaan er

dan aanzienlijke weerstanden, die niet toenemen maar eerder afnemen

met de afstand tot de locatie (onder andere Van der Pligt, Eiser,

Spears, 1984; Henderson e.a., 1984; Rankin e.a., 1981).

Bij lokatiekeuzeproblpmen die in dergelijke gevallen ontstaan is het

van belang welke afweging van kosten (zoals risico's, waardevermin-

dering van onroerend goed en urbanisatie) en baten (met name

werkgelegenheid) omwonenden maken. Deze afweging bepaalt hoe mensen

zullen reageren op de voorstellen, die gedaan worden om ue

onbiilijkheid weg te nemen, die ontstaan doordat op lokaal niveau

nadelen worden geconcentreerd voor een activiteit met collectieve

voordelen. Een belangrijke vraag die zich voordoet is in hoeverre

mensen bereid zijn ervaren veiligheidsrisico's te laten compenseren

door bijvoorbeeld economische tegemoetkomingen en te laten

"verzachten" ("mitigation") door maatregelen als controle,

normstelling, informatie, inspraak, rampenplannen en dergelijke

Recentelijk is over deze lokatiekeuzeproblematiek gepubliceerd

(bijvoorbeeld O'Hare, Bacow en Sanderson, J983; Kunreuther en

Linnerooth, 1983; Kasperson e.a., 1982; HisschemolIer, Midden en

Stallen, 1985: Portney, 1985).

Concluderend blijken geen algemene uitspraken mogelijk over het effect

van de factor afstand. Hoe mensen zich persoonlijk gedragen met

betrekking tot de risicodragende activiteit en wat hun Beliefs en

attitudes zijn hangt van de context af. In het geval van een reeds

aanwezig risico-object als een kerncentrale blijkt uit een vrij groot,

aantal studies dat direct omwonenden een relatief positieve houding

hebben en minder angst ervaren vergeleken met verderweg wonenden.



Verklaringen kunnen gezocht worden in gewenning op basis van

eenjarenlange positieve ervaring, risico-ontkenning ten behoeve van

reductie van cognitieve dissonantie en een hoog niveau van commitment

op grond van lokale voordelen van de centrale. Daarnaast zouden

verkl? ,sn kunnen liggen in speciale kenmerken van omwonenden

(bijvoorbeeld religie), maar gezien de consistentie van de resultaten

is dit niet erg waarschijnlijk.

In het geval van een ongeval of incident met het risico-object zoals

bij TMI ontstaat een ander beeld. Er ontstaat dan gemakkelijk angst en

stress, waarbij geldt hoe dichter bij het risico-object, hoe meer

stress. Er zijn echter aanwijzingen dat minder direct bedreigden qua

attitude en gedrag heftiger kunnen reageren dan direct bedreigden

omdat ze een grond zoeken voor de angst die hen desalniettemin over-

valt. Dit kan dan gebeuren door het benadrukken van het gevaar en het

toeken naar sociale erkenning van hun angst.

Tenslotte wijzen we op het geval van het geplande risico-object.

Hierbij geldt in veel gevallen dat omwonenden in verzet komen door de

relatief nadelige positie die ze in zouden gaan nemen. Of men alsnog

bereid is het risico-object te accepteren zal afhangen van de moge-

lijkheden die aangeboden worden om het risico te verzachten of te
i

compenseren, waarbij primair echter de vraag beantwoord dient te j
t

worden of het subjectieve risico niet zodanig is dat geen enkele vorm \

van tegemoetkoming aanvaardbaar is.

Bovenstaande conclusies roepen de vraag op in hoeverre het plaatsen

van een extra faciliteit, zoals een kerncentrale of afvalopslag bij de

reeds bestaande lokatie een grotere dan wei een geringere acceptatie

zal ontmoeten. Empirische gegavens hierover zijn niet bekend, maar het

lijkt voorbarig om te veronderstellen dat het plaatsen bij bestaande

lokaties qua acceptatie simpeler zal verlopen. Immers tegenover de

mogelijk grotere gewenning of risico-ontkenning of ervaren voordelen

staat de verwachting dat er accumulatie van risico plaatsvindt en een

ongelijke verdeling van dat risico.
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2.7. SOCIALE BEÏNVLOEDING

De energievoorziening is zeker het laatste decennium een belangrijk en

controversieel sociaal onderwerp. De meningsvorming en gedragsbepaling

van individuen vinden niet in een vacuum plaats maar zullen worden

beïnvloed door de sociale omgeving via diverse media. Speciaal zal dit

sociale facet belangrijk zijn bij een onderwerp waarover erg veel

mensen erg weinig kennis bezitten en weinig mogelijkheden kennen om

informatie te verifiëren.

De sociale context wordt dan een belangrijke factor bij het beoordelen

van informatie en het vormen van een mening. In deze paragraaf bespre-

ken we enkele studies waarin de rol van sociale invloed in relatie tot

de steilingname tegenover kernenergie en kolen is bestudeerd.

Bowman e.a. C1978) bestudeerde het belang van sociale normen in hun

reeds eerder geciteerde studie over het voorspellen van stemgedrag ter

gelegenheid van een referendum over kernenergie. De sociale normen

werden in deze studie gebruikt overeenkomstig het model van Fishbein

en Ajzen (1975), hetgeen dus betekent dat enerzijds de normatieve

Beliefs werden gemeten met betrekking tot verschillende referentie-

personen en groepen en anderzijds de zogenaamde motivaties om te

conformeren.

De sociale normen bleken een significante bijdrage te geven aan de

voorspelling van de stemintenties. De betekenis van de attitude, de

motivationele component dus, bleek echter wel groter (het model ver-

onderstelt een additieve relatie: I=w](Att) + w,,(SN), zie ook hoofd-

stuk 3).

Ten aanzien van de sociale normen vanuit de directe sociale omgeving

(familie, vrienden) bleken aanzienlijke verschillen. Zowel voor- als

tegenstanders geloofden dat door hun referenten hun positie onder-

steund werd. Dit resultaat is op tweeërlei wijze te interpreteren:

a. ofwel er is sprake van verschillende sociale situaties. Voor- en

tegenstanders zouden dan sociaal gescheiden moeten zijn en men

refereert aan verschillende deskundigen, of

b. er is sprake van zogenaamde "false consensus": mensen denken ten

onrechte dat de meeste anderen eenzelfde houding hebben.



Deze laatste verklaring bleek houdbaar in de studie van Van der Pligt,

Ester en Van der Linden (1982). De motivaties om te conformeren met

betrekking tot referenten uit de directe sociale omgeving waren onge-

veer hetzelfde voor voor- en tegenstanders.

Wat de meer institutionele referentiegroepen betrof verschilden voor-

en tegenstanders niet in sociale normen: "de elektriciteitsbedrijven,

de overheid en de meeste deskundigen" werden als "voor" gezien, ter-

wijl de milieubeweging als tegen werd beoordeeld.

Een duidelijk verschil was echter aanwezig in de perceptie van de

deskundigen. Voorstanders achtten hun positie krachtig ondersteund

door de deskundigen, terwijl tegenstanders hier niet erg van overtuigd

bleken.

De motivaties om te conformeren met de institutionele referenten bleek

sterk te verschillen. De voorstanders hechtten meer dan tegenstan-

ders aan de meningen van al deze refsrenten behalve van de milieu-

beweging. Voorstanders gaven echter wel aan zich in enige mate van de

milieubeweging iets aan te trekken, terwijl deze invloed tegengesteld

aan hun eigen standpunt was. Voorstanders zijn voorstanders, ondanks

dat ze bezorgd zijn over de risico's van vooral het radioactief afval.

Deze resultaten wijzen op ambivalentie bij voorstanders in hun houding

tegenover kernenergie. Als belangrijkste referentiepersonen/groepen

voor de gehele groep respondenten kwamen in de volgorde naar voren 1)

de wetenschappers, 2) milieubeweging, 3) het gezin, 4) vrienden, 5) de

overheid, 6) collega's, 7) de elektriciteitsbedrijven.

In het Duitse onderzoek van Renn bleken de deskundigen ook de

belangrijkste referentiegroep, zowel voor voor- als tegenstanders.

Politieke instellingen namen een midden-positie in en de vakbonden,

kerken, journalisten en zakenmensen kregen de laagste scores. Voor- en

tegenstanders hadden in globale zin dezelfde rangordening. Tegenstan-

ders kenden echter minder belang toe aan de diverse institutionele

referenten. Strict genomen betrof de meting van Renn niet normatieve

invloed maar beperkte zich tot geloofwaardigheid van de referentieper-

sonen en -groepen. Daarnaast vroeg hij respondenten het stemgedrag van

een aantal referentiegroepen te voorspellen.(Een soort normatieve

Belief). Opmerkelijk was dat tegenstanders van kernenergie veel
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vertrouwen uitten in nucleaire researchcentra, terwijl men ervan

overtuigd was dat deze centra pro kernenergie waren.

Wetenschappers getrouw aan de milieubeweging vond men iets minder

geloofwaardig. Deze waren aanzienlijk minder geloofwaardig in de ogen

van voorstanders.

Renn concludeerde dat voorstanders blijkbaar meer ondersteuning door

hun eigen vertrouwensgroep nodig hebben dan tegenstanders die ook

vertegenwoordigers met een andere mening geloofwaardig achten. Tegen-

standers hebben een meer homogene attitudestructuur en zouden daarom

meer open staan voor informatie die in strijd is met hun eigen posi-

tie. De politieke partij als een referentiegroep blijkt in Duitsland

ingewikkeld te liggen. Tegenstanders van kernenergie denken dat de

meerderheid van hun partij voor kernenergie is. De scheidslijn tussen

voor- en tegenstanders loopt dwars door de politieke partijen heen,

waarbij de tegenstanders zich niet goed vertegenwoordigd achten door

de politieke partijen.

Lindell, Perry en Green (1980) bestudeerden de relatie tussen atti-

tudes tegenover kernenergie en verschillende vormen van actie.

Zij vonden een sterke positieve relatie tussen de mate van consis-

tentie in de attitude-gedragsrelatie en sociale ondersteuning. Onder

sociale ondersteuning werd het gevoel verstaan dat de sociale omgeving

de persoonlijke attitude steunde. De mate van actie in een sociaal

systeem werd beïnvloed door de verdeling van attitudes in dat systeem.

Indien positieve en negacieve houdingen geconcentreerd in plaats van

gespreid voorkwamen was de kans op polarisatie groter, dat wil zeggen

attitudes werden consistenter omgezet in actie.

Hensier en Hensier (1979) vonden ook dat een oriëntatie op bepaalde

sociale en politieke groeperingen de houding tegenover kernenergie

bepaalde. Individuen met vertrouwen in de milieubeweging waren meer

tegen en individuen met meer vertrouwen in wetenschappers, ingenieurs,

Republikeinse politici en zakenmensen bleken vaker voorstanders. De

invloed van deze sociale effecten was zwakker dan van de persoonlijke

Beliefs. (Met dien verstande dat bij Bowman sociale normen aan

gedragsintenties werden gerelateerd en niet aan de attitude). De

Henslers concludeerden dat het effect van vertrouwen in bepaalde
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groeperingen relevanter was met betrekking tot belangrijke Beliefs dan

met betrekking tot de algemene attitude. Dit zou erop wijzen dat de

sociale beinvloeding meer verloopt via het overbrengen van argumenten

dan via het kenbaar maken van standpunten.

Erg scherpe conclusies vallen moeilijk te trekken uit de studies die

ingaan op sociale beinvloeding. Theoretisch lopen de genoemde studies

veel uiteen.

Voorzichtig kan geconcludeerd worden dat sociale invloeden geconsta-

teerd zijn op Beliefs en de relatie tussen attitude en gedrag en op

gedragsintenties. De normatieve invloed op gedragsintenties lijkt niet

bijzonder sterk. Sociale ondersteuning blijkt de consistentie tussen

attitude en gedrag te vergroten. Beliefs veranderen op basis van

informatie van geloofwaardige anderen. Directe beinvloeding van de

attitude is niet duidelijk vastgesteld. Deskundigen blijken in het

algemeen een hoge geloofwaardigheid te hebben.

2.8. GEDRAG

Gedrag in relatie tot energietechnologische activiteiten is in

beperkte mate bestudeerd en beperkt zich qua object tot kernenergie.

Qua soort gedrag beperkt het zich voornamelijk tot stemgedrag. Daar-

naast zijn enkele studies verricht die zich op actiegedrag richten.

Tenslotte zijn er enige studies die ingaan op het wonen bij of werken

in een centrale. Onder de noemer actiegedrag kunnen veel soorten van

gedrag gevat worden die kunnen variëren op factoren als: politieke

effectiviteit, kosten (van diverse aard), collectiviteit, doel, actie-

radius, commitment.

In hoofdstuk 3 zullen we nader ingaan op de betekenis van deze ver-

schillende soorten gedrag. In dit hoofdstuk volstaan we met een be-

spreking van studies die een of meerdere vormen van gedrag in relatie

tot het gebruik van kolen en/of kernenergie tot onderwerp hadden.
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2.8.1. STEMGEDRAG EN INTENTIFr

Bowman e.a. (197S) probeert! hac stemgedrag bij een soort referendum

in Oregon te voorspellen (: -aragraaf 2.2.1). Namelijk: the Oregon

Nuclear Safeguards Initiat.' •". In dit referendum werd de kiezer

gevraagd voor of tegen het ini.'-&llen van beperkende regels voor in de

toekomst te bouwen kerncentrales te stemmen. Fishbein's uitgebreide

model w- d toegepast (zoals beschreven in sectie 3.2).

Stemintenties werden voorspeld op basis ''an de attitude tegenover voor

stemmen en de subjectieve norm daarover. Deze twee factoren corre-

leerden hoog met da stemintentie (R = 0,92). De attitude component

verklaarde alleen ook al zeer veel variantie (R. = 0,80, R . =
Aact-I SN-I

0,17). Voor de bepaling van de cognitieve onderbouwing van attitude en
de aan de subjectieve norm ten grondslag liggende sociale normen

verwijzen we naar paragraaf 2.2, waar deze onderwerpen besproken

worden.

Hensier en Hensier (1979) (zie ook paragraaf 2.2.1) probeerden het

stemgedrag te voorspellen bij een referendum over de zogenaamde

propositie 13. Acceptatie hiervan zou toewijzing voor nieuw te bouwen

centrales aanzienlijk bemoeilijken.

De stemintentie kon in sterkere mate verklaard worden uit de algemene

evaluatie van kernenergie. Campagne effecten bleken slechts in geringe

mate een rol te spelen. In enige mate bleek een effect van de inter-

pretatie van de gevolgen van het referendum namelijk of dit kern-

energie zou vertragen dan wel stoppen. Van de campagneargumenten bleek

het belangrijkste de opslag van het radioactief afval te betreffen. In

mindere mate werd invloed vastgesteld van argumenten over de kosten en

over de energievoorziening. Het werkgelegenheidsargument bleek van

geen betekenis. In totaal werd 52% van de variantie in stemgedrag

verklaard. Bij het model van de Henslers kan de kanttekening gemaakt

worden dat het effect van de zogenaamde campagne argumenten (deze zijn

als Beliefs op te vatten) ondergewaardeerd kan zijn doordat deze samen

met de algemene evaluatie in een regressievergelijking werd opgenomen.

Als ile argumenten goed waren dan mag een hoge correlatie met de

algamc.ne evaluatie verondersteld worden, waardoor het extra



voorspellend vermogen van de argumenten als gering mag worden

verondersteld.

McSpadden, Wenner en Wenner (1978) vergeleken het stemgedrag in zes

U.S.-staten over een moratorium voor kernenergie. Een interessant

resultaat uit hun studie was dat de demografische karakteristieken van

de verschillende kiesdistricten nauwelijks van invloed bleken. In veel

studies wordt skepticisme over kernenergie geassocieerd met, democraat

zijn, vrouw, blank, jong, goed opgeleid en stedelijk. Al deze variabe-

len worden meestal ook in verband gebracht met milieubewustheid.

Milieubewustheid wordt vaak als een fenomeen gezien dat voornamelijk

is weggelegd voor middleclass mensen die er het inkomen en de tijd

voor hebben. Behalve door McSpadden, Wenner en Wenner is echter ook

door anderen reeds aan deze regelmaat getwijfeld (bijvoorbeeld Caris-

Cutter 1981). Ook de assumptie dat vrouwen negatiever staan tegenover

kernenergie is recentelijk in Nederlands onderzoek niet meer bevestigd

(zie bijvoorbeeld Weenig, 1983). Verschillen die in eerdere studies

werden gevonden kunnen waarschijnlijk toegeschreven worden aan

verschillende tempi in de meningsvorming bij mannen en vrouwen in

plaats van aan meer structurele verschillen*.

Wel belangrijk bleken een aantal situationele factoren. In Ohio en

Oregon bleken van belang: het percentage mensen dat verbonden is aan

hogere onderwijsinstellingen, het percentage landbouwgrond en de

relatieve kosten van elektriciteit. Een tweede conclusie was dat de

verschillende factoren in verschillende staten een ongelijke invloed

te zien gaven.

Men kan dus niet aannemen dat variabelen dezelfde invloed hebben.

Aggregatie kan belangrijke informatie verloren doen gaan. Generali-

saties kunnen dus zeer riskant zijn, zeker over verschillende landen.

-'Met betrekking tot Beliefs over de toepassing van kernenergie bestaan
nog steeds wel verschillen tussen mannen en vrouwen (zie paragraaf
2.2.A.1).
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2.8.2. ACTIVISME EN PROTEST

Een andere categorie van gedragingen kan samengevat worden onder de

noemer activisme en protest.

Sommige auteurs (bijvoorbeeld Beekman, 1976; Grossman, 1976) veronder-

stellen dat tegenstanders van kernenergie actiever zijn en meer geor-

ganiseerd. Voorstanders zouden ongeorganiseerd zijn, zonder politieke

ambities en minder strijdbaar, Tegenstanders zouden op basis van hun

groepsideologie consistenter zijn in attitude en gedrag.

Dit standpunt wordt bestreden door andere onderzoekers die zich ver-

laten op algemene bevindingen uit theoretische literatuur over sociale

bewegingen die suggereert dat de inhoud van iemands ideologie niet

noodzakelijkerwijs gerelateerd is aan participatie in doelgerichte

activiteiten. Hoffer (1951), aangehaald in Lindell e.a. (1980), stelde

al, verwijzend naar het belang van sociale onoTSteuning: "A true

believer needs a movement in which to become involved". Klandermans

(1982) beschouwt de deelname in een sociale beweging afhankelijk van

doelmotieven, sociale motieven en beloningsmotieven (zie voor een iets

uitgebreidere bespreking hoofdstuk 3).

Lindell e.a. onderzochten of effecten van sociale ondersteuning,

objectbelang en ervaringen met activisme van invloed waren op de

attitude-gedragsconsistentie met betrekking tot kernenergie.

Onder sociale ondersteuning werd verstaan de veronderstelling van een

individu dat zijn referentiegroepen zijn attitude goedkeuren of zelfs

ondersteunen, zodat men beter bestand is tegen tegendruk en het waar-

schijnlijker wordt dat men zijn attitude ook omzet in gedrag. Dit

concept komt sterk overeen met het Fishbein begrip "subjectieve norm",

behalve dat deze laatste strict genomen, in gedragstermen is

geformuleerd in plaats van attitudetermen. Onder objectbelang ver-

stonden Lindell e.a. de mate waarin een object "voor" in iemands

bewustzi'n verkeert of in Newcombs termen de mate waarin een object de

fysieke en symbolische wereld van een individu is binnengedrongen. Het

begrip komt ook sterk overeen met het begrip "saliency" uit de attitu-

detheorie. Verondersteld wordt dat individuen minder snel cot gedrag

zullen komen indien het objectbelang laag is.
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De derde factor ervaring met activisme stoelt op de leertheoretische

redenering dat ervaring mensen leert hoe ze doelgericht gedrag behoren

te vertonen en welke rol ze moeten vervullen. Het belang van ervaring

is ook in relatie tot het Fishbeinmodel gesuggereerd door onder

anderen Bentier en Speckart (1980) en Bagozzi (1980, 1981a-b). Reeds

vr.i'toond gedrag blijkt" in een aantal studies een belangrijke

voorspeller van gedragsintenties en toekomstig gedrag naast de

attitude en de subjectieve norm.

Het gedrag betrof: "Het schrijven van brieven naar de overheid",

"ingezonden brieven aan kranten", "geldelijke steunverlening aan

actiegroepen", "deelname aan boycotts".

Lindell e.a. (1980) vonden geen verschil in "commitment" en

"bezieling" tussen voor- en tegenstanders. De attitudegedragsconsis-

tentie was evenmin verschillend. Een kanttekening hierbij is dat de

onderzochte gedragingen relatief "licht" van aard waren. In inten-

sievere activiteiten als demonstraties en bezettingen zouden wellicht

wel verschillen opleveren. Lindell e.a. maken in dit verband een

onderscheid tussen individueel gedrag (bijvoorbeeld brieven schrijven)

en collectief gedrag (bijvoorbeeld demonstreren). Het laatste soort

zou minder direct aan de attitude verbonden zijn, omdat factoren als

subjectieve persoonlijke effectiviteit en betrokkenheid bij het

collectief probleem een interfererende rol kunnen spelen. De

onderzoekers vonden een sterke invloed van de factor "sociale

ondersteuning" (van vrienden en collega's). Sterke ondersteuning

leidde tot een grote attitude-gedragsconsistentie. Om actiegedrag te

kunnen verklaren en voorspellen blijkt sociale ondersteuning dus een

factor van belang naast de attitude. Zoals we reeds aanduidden

(paragraaf 2.7) is de verspreiding van personen met attitudes voor en

tegen kernenergie relevant. Kleine homogene groepen kunnen gemakke-

lijker tot actie komen dan heterogene groep°n met verschillende

attitudes. Eerdere ervaring met acties bleek niet bij te dragen aan de

attitude-gedragsconsistentie. Het zijn dus niet louter beroeps-

activisten, die kernenergie via de genoemde gedragingen bestrijden.
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Het. objtictbelang bleek van invloed in de gevallen dat sociale onder-

steuning ontbrak. De individuele saliency gaat dus pas een rol spelen

zodra de sociale ondersteuning wegvalt of ontbreekt.

In dit verband is de attitude van de bevolking tegenover actiegroepen

relevant. Renn analyseerde enkele Duitse studies en concludeerde dat

de meeste burgers vinden dat actiegroepen a) het algemene belang

dienen, b) geen eigen materieel gewin nastreven, c) niet speciaal door

extremistische splintergroeperingen worden beinvloed.

In Nederland stelden Abma e.a. (1981) vast dat actiegroepen bestaan

uit zeer kleine actieve kernen die actief gesteund worden door een

groep aanhangers die vergaderingen bezoeken en bijdragen leveren en

moreel gesteund worden door de ruimere sociale omgeving via

handtekeningacties en dergelijke.

Renn vroeg naar een aantal gedragsintenties variërend van een handte-

kening zetten tot geweldadig verzet. De scores werden geaggregeerd tot

een algemene intentie die de intensiteit van intenties weergaf. De

mediane waarde voor alle respondenten gaf aan dat een meerderheid een

petitie (voor of tegen) wilde ondertekenen, af en toe bijeenkomsten

wilde bezoeken en zo mogelijk brieven wilde schrijven aan persmedia.

In sommige gemeenten wilde men nog verder gaan. De gemiddelde voor-

stander wilde wel een petitie tekenen en misschien een bijeenkomst

bezoeken, maar weigerde verder te gaan. De gemiddelde tegenstander

wilde WEI verder gaan door ingezonden brieven te schrijven, aan actie-

groepen mee te werken en zelf aan demonstraties mee te doen.

De consistentie tussen attitude (in de vorm van een kosten-baten-

schatting) en gedrag bleek voor tegenstanders groter dan voor voor-

standers .

Dit resultaat is niet inconsistent met de resultaten van Lindell e.a.

(1980) bij activiteiten van een minder intensieve aard lopen voor- en

tegenstanders redelijk parallel, maar intensievere acties of minstens

intenties daartoe zijn wel bij tegenstanders te vinden en nauwelijks

bij voorstanders.
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Conclusies over gedrag in relatie tot de energievoorziening

- Een eerste beperking van het onderzoek tot. nu toe is dat het alleen

kernenergie betreft. Een voor de hand liggende reden is dat de

mening over kernenergie verreweg het meest controversieel is

geweest, terwijl dit voor kolen in veel geringere mate in het ver-

leden zo was. Een kentering is hier echter zichtbaar.

- Politieke stemintenties blijken in sterke mate voorspelbaar uit

attitudes tegenover kernenergie eventueel aangevuld met de

subjectieve norm. Situationele factoren samenhangend met

informatieniveau en belangenverdeling blijken stemgedrag te

beinvloeden.

- Generalisaties over verschillende populaties blijken mede als gevolg

van situationele factoren vaak niet goed mogelijk .

- In geringe mate is aandacht besteed aan de individuele aspecten van

protestgedrag tegen/voor kernenergie. De resultaten geven aan dat

het protest tegen kernenergie niet louter door "beroeps-activisten"

wordt gevoerd. Ook is het niet zo dat tegenstanders simpelweg actief

zijn en voorstanders passief. Voor- en tegenstanders blijken in

gelijke mate bezield. Het me*. • intensieve protestgedrag komt wel

sterker voor bij tegenstanders. Sociale ondersteuning blijkt een

belangrijke factor bij het volhouden van actiegedrag. Het object-

belang blijkt een rol te spelen vooral bij het ontbreken van sociale

ondersteuning.

2.9. DE VERWERVING VAN INFORMATIE

De wijze waarop en de mate waarin mensen informatie verwerven is van

belang voor de inhoud en de sterkte van veronderstellingen en sociale

normen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de effecten van

verschillend mediagebruik in de vorm van pers-TV-radio, de selectie

van dag- en weekbladen en de mate waarin informatie verworven wordt
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binnen de directe sociale omgeving via vrienden, kennissen en derge-

lijke.

Verder is de vraag van belang in hoeverre mensen het gevoel hebben

voldoende geïnformeerd te zijn en in welke mate men geneigd is infor-

matie te zoeken. Cognities die betrekking hebben op energievoorziening

zullen in belangrijke mate worden bepaald en beinvloed door de wijze

waarop en de mate waarin men informatie tot zich neemt. De massamedia

zullen in eerste instantie een rol spelen bij het verspreiden van

informatie over de energievoorziening. Het gaat daarbij veelal om

nieuwe gegevens waarbij de media ervoor zorgen dat deze informatie

onder de aandacht van het publiek wordt gebracht. De zogenaamde

"agendaboi.w" functie van de media houdt in dat de media onderwerpen

aan de orde stellen waardoor de mensen deze onderwerpen als belangrijk

gaan zien (Shaw, 1979). Daardoor zal men meer praten en nadenken over

deze onderwerpen, waardoor cognities gestalte krijgen of veranderen.

Deze nieuwe of gewijzigde cognities kunnen aanleiding vormen om be-

staande attitudes te wijzigen. Brouwer (1968) meent dat dit soort

informele communicatie essentieel is in het proces van massacommuni-

catie.

Gesprekken over energiedragers die naar aanleiding van bijvoorbeeld

demonstraties, ongevallen, publicaties van onderzoekers worden

gevoerd, zullen ertoe leiden dat veronderstellingen worden gevormd

over deze energiedragers.

Een andere visie op de rol van de massamedia benadrukt vooral de

motivationele aspecten van informatieverwerving. De "use and

gratification" benadering (Katz, Blumler en Gurevitch, 1974) komt erop

neer dat mensen die informatie selecteren uit het grote aanbod van de

massamedia waar men zelf behoefte aan denkt te hebben. Informatie die

om bepaalde redenen niet welgevallig is zal daardoor eerder als

irrelevant terzijde worden geschoven. Een reden om informatie wel of

niet op te nemen kan bijvoorbeeld zijn dat deze niet overeenstemt met

bestaande attitudes of opvattingen. Dit zal des te sneller gebeuren

naarmate men zich meer identificeert met deze opvattingen. Een andere

reden om bepaalde informatie of informatie uit bepaalde bronnen niet

op te nemen zou normatieve beïnvloeding vanuit de sociale omgeving

kunnen zijn. Hierbij zullen de normen van de mensen met wie men het
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meest omgaat en die men het belangrijkst acht vaak het meeste gewicht

hebben. De mogelijkheid van observatie en sanctionering van het gedrag

door de normzender zijn hierbij belangrijke voorwaarden (Midden en

Ritsema, 1983) Een fervent voorstander van kernenergie zal minder snel

geneigd zijn informatie te accepteren die afkomstig is van actie-

groepen tegen kernenergie; iemand die zich in een radicaal links

milieu bevindt kan sterke normatieve druk ondervinden om bijvoorbeeld

een behoudend opinieblad niet te lezen.

Niet alleen de wijze waarop men informatie verwerft is van invloed op

cognities over de energievoorziening, ook de mate waarin dit gebeurt

is belangrijk. Robii.son (1967) stelt dat degenen die slecht geïnfor-

meerd zijn dit ook meer zullen blijven, terwijl de beter geinformeer-

den informatie zullen blijven zoeken. Starr en Hughes (1950) vonden

bijvoorbeeld dat hoger opgeleiden geïnteresseerder en daardoor beter

geïnformeerd waren bij een campagne over de Verenigde Naties en wezen

op de samenhang tussen opleiding, interesse en blootstelling aan

informatie. Tichenor, Donohue en Oliën (1970) vonden in verschillende

onderzoeken ondersteuning voor de hypothese dat een toenemende hoe-

veelheid informatie over een onderwerp ertoe leidt dat juist diegenen

in de maatschappij met hogere opleidingen meer informatie zullen

verwerven. Zij postuleerden een aantal redenen waarom deze "kennis-

kloof" kan optreden en groter wordt naarmate de hoeveelheid informatie

toeneemt. Hoger opgeleiden hebben meer lees- en bevattingscapaciteiten

en hebben meer voorkennis zodat men nieuwe informatie eerder opmerkt

en beter begrijpt, zij leven in een zodanige sociale context dat

informatie met name met wetenschappelijke inhoud eerder bepraat wordt,

ze zoeken en accepteren eerder informatie en houden deze lai.ger vast

en tenslotte zou de aard van de massamedia, althans de schrijvende

pers, meer geschikt zijn voor de hoger opgeleiden. De auteurs merken

wel op dat hun onderzoek betrekking had op de schrijvende pers en dat

de televisie mogelijk op sommige terreinen kennisnivellering zou

kunnen bewerkstelligen.

Genova en Greenberg (1979) toonden in een studie naar twee gebeurte-

nissen die uitgebreid in het nieuws waren geweest aan dat met name
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sociale interesse (hetgeen geoperationaliseerd was in de maf.e waarin

men de gebeurtenissen met mensen in de nabije omgeving had bepraat)

sterk gerelateerd was aan de mate waarin men informatie had verworven.

Dit ging vooral op voor meer complexe informatie. Informatieverwerving

dient dus ook een sociale functie. Het is hierbij van belang te onder-

zoeken welke onderwerpen met welke anderen besproken worden en welke

individuele of groepsverschillen zich daarbij voordoen.

Saris, Neyens en De Ridder (1983) ontwikkelden een zogenaamde keuze-

enquete. Doelstelling was om respondenten tot een weloverwogen oordeel

te brengen over brandstof inzet in de energievoorziening, door 1) het

voorstructureren van het probleem, dat wil zeggen het aangeven van de

keuzemogelijkheden en de gevolgen daarvan; 2) het aanbieden van

noodzakelijke informatie in een eenvoudige formulering; 3) het

aanbieden van een eenvoudig systeem om de gegeven informatie te

beoordelen; 4) het aanbieden van een eenvoudig systeem om de oordelen i

per keuzemogelijkheid samen te vatten; 5) het aanbieden van een j
i

eenvoudige procedure die de omzetting van de oordelen in een keuze,

die in overeenstemming is met de voordelen, vereenvoudigt.

Respondenten kregen binnen deze gestructureerde situatie informatie
i

aangeboden in de vorm van uitspraken over energiesystemen. Deze uit- j

spraken bestonden uit een gevolg, een kans, eventuele verschillen van |

mening onder deskundigen en de achtergronden daarvan. Respondenten

werd gevraagd de informatie te evalueren, door de voor- of nadeligheid

van een gevolg aan te geven. Achtergrond hiervan was dat de informatie

door deze actieve houding beter zou doordringen en minder snel ver-

geten zou worden. Via een gewogen optelling kon vervolgens het totaal-

oordeel per optie bepaald worden. Steenkool werd in deze vergelijking

negatiever beoordeeld dan wind, aardgas en energiebesparing (ook

beschouwd als beleidsoptie), en ongeveer even negatief of positief als

de toepassing van aardolie. De toepassing van kernenergie werd het

meest negatief gevonden.

Vergelijking van individuen met en zonder informatie wees uit dat. de

houding tegenover steenkool op basis van de verstrekte informatie

negatiever werd, maar dat de houding tegenover kernenergie positiever

werd over de gehele bevolking.
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Renn (1983) evalueerde de toepassing van zogenaamde planningscellen

als participatie- en informatie instrument. Deze planningscellen

bestonden uit random geselecteerde groepen burgers die betaald verlof

kregen van hun werk gedurende vier rlagen om de energiescenario's te

evalueren en om aanbevelingen te formuleren. Doelstellingen van deze

planningscellen waren:

. de stimulering van voorkeursoordelen van burgers over ingewikkelde

problemen, onder aanbieding van goede informatie;

. inzichtverwerving in achterliggende oorzaken van attitudes en

beliefs;

. vaststelling van het acceptatieniveau van het overheidsbeleid (op

basis van goede informatie);

. de voorspelling van oppositie tegen beleidsvoornemens.

Deelnemers kregen allereerst een informatiepakket via lezingen, film,

rondleidingen en paneldiscussies. Vervolgens vond een stapsgewijze

evaluatie plaats van de verschillende opties. Deze evaluatie vond

plaats in de vorm van een (vereenvoudigde) multi-attribute-utility-

analysis (MAU), die uit de volgende stappen bestond:

1) rangordening van de criteria

2) bepaling van de gewichten voor ieder criterium

3) het beoordelen van ieder scenario op ieder van de acht criteria op

basis van gegeven "impact-profielen"

4) intuïtieve beoordeling van het beste en een-na-beste scenario

5) vergelijking van het intuïtieve oordeel met het berekende resultaat

van het beoordelings- en weegproces (dit resultaat kwam tot stand

door een gewogen optelling van scenario-oordelen (criteria x

oordelen))

6) subjectieve verklaring van eventuele discrepanties

7) verzameling van politieke argumenten om eigen keuze te "verkopen"

aan het algemene publiek.

Wat vonden de deelnemers van de inzet van kolen en kernenergie om

elektriciteit mee op te wekken? Kolen werd gezien als een "eigen"

energiebron en daarmee voordelig voor de samenleving. Tegelijkertijd

werd het milieugevaar erkend. Een grote meerderheid bepleitte strikte

anti-vervuilingswetten met betrekking tot kolencentrales "Ifs als dat
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tot een hogere elektriciteitsprijs zou leiden. Wat de zure regen

betreft, een zeer groot probleem in Duitsland, vond men dat onmid-

dellijke actie geboden was, ongeacht de kosten.

Tegenover kernenergie waren de reacties ambivalent. De 30% tegen-

standers vonden kernenergie duur, milieu aantastend, gevaarlijk en

sociaal onaanvaardbaar. Informatie met positieve argumenten werd

zonder meer .liet geaccepteerd.

De grote meerderheid echter was ambivalent: enerzijds vond men kern-

energie noodzakelijk, economisch en veelbelovend, anderzijds voelde

men zich onbehaaglijk met deze energievorm en wilde men de toepassing

van kernenergie beperken tot die portie die strikt noodzakelijk was

gegeven de alternatieven.

De onderzoekers vermelden als beperkingen van de planningscellen:

. het onvermogen om nieuwe oplossingen te genereren.

. de moeilijkheid een "trade-off" te bewerkstelligen tussen

verschillende attributen.

. het probleem om individuele gewichten en beoordelingen te aggregeren

vanwege groepsverschillen, verschillende interpretaties van gewich-

ten en oordelen, response-sets en sociale wenselijkheidsvertekenin-

gen.

. de beperkingen van de legitimerings-doelstelling. De resultaten

zullen als gemanipuleerd beschouwd worden zodra ze afwijken van de

eigen opinie. De argumentatiekracht van de conclusies wordt daardoor

verzwakt.

Hensier en Hensier (1979) onderzochten de invloed van een informatie-

campagne op het stemgedrag bij een referendum in Californie (zie ook

paragraaf 2.2.1). Zij vonden weinig invloed van de campagne op het

stemgedrag. Zoals reeds in paragraaf 2.2.1 werd beschreven werd deze

conclusie gebaseerd op de regressie-analyse waarin de campagne-

effecten werden gemeten met uitpartialisatie van de belangrijkste

argumenten.

Omdat een goede campagne juist relevante argumenten hanteert is het

resultaat niet verbazingwekkend.
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Verplanken, Midden en Daamen (1985, in voorbereiding) deden experi-

menteel onderzoek naar de effecten van informatie over de gevolgen van

kernenergie en kolen, afhankelijk van de bestaande attitude en de mate

van "commitment" met de technologie. Het commitment-niveau werd in het

laboratorium gemanipuleerd door de proefpersonen te brengen tot een

(gesuggereerde) publiekelijke explicitering van hun standpunt. De

resultaten wezen uit dat levendige informatie over negatieve gevolgen

van kernenergie een duidelijk effect had op de oordelen van tegen-

standers. Deze werden negatiever. Voorstanders daarentegen veranderden

nauwelijks van mening. Men accepteerde de informatie eenvoudig niet.

De effecten van "commitment" waren minder eenduidig. In geval van

kolenverbranding bleek een hoog "commitmenf-niveau inderdaad te

leiden tot minder attitudeverandering. Voor kernenergie gold dit niet.

Een mogelijke verklaring ligt in het feit dâ . de "commitment" manipu-

latie niet voldoene verschillen tot stand bracht omdat met betrekking

tot kernenergie bij velen reeds een hoog niveau van commitment be-

stond. Een lage "commitment" conditie werd hierdoor niet in voldoende

mate gerealiseerd.

Slovic (1981) uitte pessimisme over de effecten van informatie over

kernenergie. Op basis van het "availability"principe (Tversky en

Kahneman, 1974) beoordelen mensen voorstelbare of goed te onthouden of

te herinneren gebeurtenissen als meer waarschijnlijk. Omdat frequente

gebeurtenissen in het algemeen gemakkelijker herinnerd kunnen worden

is het principe niet irrationeel te noemen en leidt in veel gevallen

tot redelijk accurate oordelen. Echter voorstelbaarheid wordt behalve

door waarschijnlijkheid ook door veel andere factoren beinvloed, zodat

het hanteren van het principe tot fouten kan leiden. Mensen zullen

vooral recente levendige of emotioneel saillante gebeurtenissen over-

schatten wat de frequentie ervan betreft. De risico's van kernenergie

zijn hier een goed voorbeeld van. Er is veel aandacht van de media en

een sterke associatie met de zeer voorstelbare gevolgen van een kern-

bom hetgeen ook terug te vinden bleek in getekende voorstellingen van

kinderen en volwassenen van kerncentrales (Baillie, Brown en

Henderson, 1984). Met name voor degenen die zich daadwerkelijk met het

risico geconfronteerd zien blijkt voorstelbaarheid een belangrijke
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factor (vergelijk Midden, Daamen, Verplanken, 1985). Het effect van

dit voorstelbaarheidsaspect is dat het onderscheid tussen wat

waarschijnlijk is en "theoretisch denkbaar" vervaagt. Verder kan

verwacht worden dat iedere aandacht die besteed wordt aan risico's met

lage waarschijnlijkheid, ongeacht de inhoud ervan, de voorstelbaarheid

verhoogt. De effecten van informatie zullen bovendien sterk afhangen

van bestaande posities. Mensen accepteren gemakkelijker informatie die

consistent is met de eigen Beliefs en attitudes. Tegenovergestelde

informatie zal eerder gediskwalificeerd worden. Een praktisch voor-

beeld over de effecten van informatie deed zich voor met betrekking

tot Three Mile Island. Voor- en tegenstanders van kernenergie

reageerden zeer verschillend op TMI: voorstanders noemden het een

bewijs dat de beveiliging in orde was. Tegenstanders spraken van een

gelukkigerwijs voorkomen ramp. (GITP, 1982). Söderstrom e.a. (1983)

stelden tijdens de discussie over de weer ingebruikname van TMI vast

dat met de eigen standpunten incongruente informatie werd afgewezen,

ook als deze wetenschappelijk van aard was, terwijl congruente

anekdotes en geruchten geloofwaardiger werden gevonden.

Een definitief bewijs over de veiligheid van kerncentrales is zeer

moeilijk te geven. Door de zeer lage waarschijnlijkheden kan het

veiligheidsbewijs van probleemloos functioneren pas na zeer lange tijd

verkregen worden. Een enkele storing of zelfs bijna storing kan echter

in negatieve zin extreme gevolgen hebben ook omdat een lichte storing

een signaalfunctie kan hebben voor nog onbekende en wellicht ernstiger

gevolgen.

Onzekerheid over wat en wie te geloven, lijkt een belangrijke rol te

spelen bij de ontvangst van informatie. Neutrale informanten lijken

haast niet te bestaan, deskundigen zijn het veelvuldig met elkaar

oneens. Wie kan het het publiek kwalijk nemen dat het een, zoals Green

en Brown (1978) het noemen, conservatief standpunt inneemt in de zin

dat ambivalente informatie over een risicodragende technologie nega-

tief lijkt te worden gewogen. Temeer daar mensen in een onzekere en

bedreigde situatie een enorme behoefte hebben aan eenduidige informa-

tie.
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Onderzoek naar informatie-effecten over risico's en speciaal over

energierisico's is vrij beperkt. In enkele studies zijn de effecten

van verschillende soorten informatie bestudeerd. Bijzonder weinig

aandacht is besteed aan individuele verschillen tussen ontvangers met

betrekking tot bijvoorbeeld bestaande attitudes en de discrepantie

daarvan niet nieuwe informatie. Evenmin met betrekking tot verschillen

in geïnvolveerdheid en commitment. Ook zijn verschillen in de bron

(geloofwaardigheid qua deskundigheid en objectiviteit) en de

verspreiding van informatie via verschillende media en kanalen (zoals

massamedia, groepsdiscussies, sociale netwerken, intermediaire kaders)

weinig systematisch onderzocht.

Thomas en Baillie (1982) beschrijven de effecten van enkele grote

campagnes. Een grote campagne in Zweden gericht op 80.000 mensen had

weinig effect op attitudes. Zelfs niet na instructies van 10 en meer

uur. De meest belangrijke verandering was een toename in de onzeker-

heid en verwarring omdat men niet wist om te gaan met de onenigheid

tussen deskundigen.

Een campagne in Oostenrijk leidde voornamelijk tot een polarisatie in

de meningsvorming omdat hoofdzakelijk degenen participeerden die al

stelling hadden genomen. De confrontatie tussen de twee partijen

verhardde slechts de standpunten. Dat in omstandigheden met minder

uitgesproken tegenstellingen overheidsvoorlichting over kernenergie

wel degelijk effect had, bleek in de Filippijnen waar voorgelichte

burgers aanzienlijk positievere attitudes ontwikkelden (Savellano

e.a., 1984).

Ook de Brede Maatschappelijke Discussie in Nederland had met

soortgelijke problemen te maken. Hoewel hier niet duidelijk sprake is

van polarisatie als gevolg van de Brede Maatschappelijke Discussie is

wel gebleken dat de attitudes niet erg sterk zijn veranderd en dat

deelnemers aan de discussies niet bestonden uit die burgers die nog

weinig informatie hadden en nog geen duidelijk standpunt. Ook hier

bleek dat de groep van de minst betrokkenen, grotendeels bestaand uit

laag opgeleiden, tevens de minste behoefte heeft aan informatie en
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zich machteloos voelt ten aanzien van het energiebeleid. Deze groep is

dus extreem moeilijk te bereiken met informatie.

De moeilijk te verkleinen kenniskloof tussen hoog- en laagopgeleiden

waarover we reeds in meer algemene zin spraken (Robinson, 1967; Starr

en Hughes, 1980; Gaziano, 1983; Tichenor e.a., 1970) lijkt dus ook in

het geval van de energietechnologie te bestaan.

2.10. CONCLUSIES

In deze sectie zullen conclusies getrokken worden uit de resultaten

van de behandelde studies. Daarnaast zullen we de theoretische en

methodologische aspecten van de studies mede in beschouwing nemen.

Beliefs

Welke Beliefs blijken belangrijk voor de algemene attitude tegenover

de toepassing uraan en kolen voor elektriciteitsopwekking? Allereerst

dient vastgesteld te worden dat over de attitudes tegenover kolenver-

branding zeer weinig bekend is. Slechts in enkele studies wordt enige

aandacht besteed aan kolen.

In de studies over de toepassing van kernenergie wordt een aanzienlijk

aantal aspecten vermeld, dat in de vorm van Beliefs de attitude kan

meebepalen; bedreiging van leven en gezondheid, milieu aantasting,

politieke en sociale gevolgen, technologische ontwikkeling, economi-

sche voordelen en de energievoorziening. Daarnaast komen in enkele

studies lokale aspecten naar voren zoals de verstedelijking en de

gevolgen voor het toerisme. In bijna alle studies komen als belang-

rijke factoren naar voren de gevolgen voor de economie en de levens-

standaard.

De politieke en sociale gevolgen zoals burgerlijke vrijheid en de

schaal van de samenleving komen ook een aantal malen naar voren maar

het belang wisselt. Wat opvalt is dat deze aspecten vooral van belang

blijken onder respondenten (vooral tegenstanders) met een zekere

deskundigheid en geïnvolveerdheio. Bij respondenten met een hoger

kennisniveau blijken ook minder uiteenlopende opvattingen te bestaan

over de veiligheid van kernenergie.
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Bij respondenten zonder specifieke deskundigheid op het gebied van

kernenergie blijken de opvattingen over de veiligheid van de kerncen-

trales wel een essentieel onderscheid te vormen tussen vóór- en tegen-

standers van kernenergie. Voorstanders verwachten minder veiligheids-

risico's dan tegenstanders. De voorstanders verwachten meer econo-

mische voordelen. In de meeste studies blijken geen grote verschillen

te bestaan in de evaluaties van de cruciale gevolgen: voor- én tegen-

standers waarderen economische voordelen in vergelijkbare mate

positief en de veiligheidsrisico's even negatief. Voorstanders, zo

blijkt uit meerdere studies, verwachten meer technologische vooruit-

gang door een uitgebreidere toepassing van kernenergie. Een aantal

studies wijst erop dat ook de aandacht voor dit aspect in relatie tot

kernenergie samenhangt met de m^er basale houding tegenover techno-

logie in het algemeen. Mensen met een meer kritische houding tegenover

de rol van de technologie in de samenleving zijn vaker gekant tegen de

toepassing van kernenergie en omgekeerd hebben voorstanders van

kernenergie vaak een meer positieve houding tegenover technologie in

het algemeen.

Het milieubelang komt als aspect in diverse studies naar voren. Het

blijkt echter in de meeste studies geen dominante factor te zijn bij

de voorspelling van de attitudes. Indirect komt het wel in een aantal

studies terug in relatie tot de berging van het radioactief afval. Of

de houding tegenover kernenergie samenhangt met een meer algemene

milieuattitude is niet zo duidelijk. De resultaten van verschillende

studies spreken elkaar tegen. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn

dat mensen met een sterk positieve milieuattitude in sterke mate

antikernenergie zijn, maar dat veel andere mensen dat om andere

redenen zijn bijvoorbeeld om veiligheidsredenen. Bovendien bepleiten

voorstanders soms ook om milieuredenen de toepassing van kernenergie.

Een hypothese die uit het voorgaande zou kunnen volgen is dat het

waardenconflict dat vaak wordt beschouwd als de basis van de kernener-

giediscussie veel minder essentieel is dan wordt aangenomen. Primaire

factoren lijken de veiligheidskwestie en het economisch gewin. De

ideologische discussie speelt zich wel af, maar is secundair voor de
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meningsvorming van de gemiddelde burger. Een belangrijk nog onderbe-

licht aspect lijkt de verdeling van de voordelen te zijn over ver-

schillende groeperingen in de samenleving.

Welke Beliefs blijken belangrijk voor de houding tegenover kolenver-

branding? Twee studies bieden hierover enige informatie. De milieu-

gevaren blijken mede in het licht van gezondheidsimplicaties het

belangrijkste argument. Weinig samenhang werd geconstateerd met

indirecte sociale en politieke risico's. Ook de economische voordelen

en fysieke risico's spelen een minder duidelijke rol.

Welke risicokenmerken zijn van belang? Ten aanzien van kolen blijken

de risicokenmerken nauwelijks een rol van betekenis te spelen. Voor

kernenergie ligt dit anders. De angstaanjagendheid van een catastro-

faal ongeluk komt in bijna alle studies als een belangrijke factor

naar voren. De vrijwilligheid van blootstelling, een factor die jaren-

lang als belangrijk is beschouwd, lijkt van twijfelachtig belang. In

ieder geval is deze factor sterk gecontamineerd met andere factoren

zoals de ernst van het risico en de mate van voordeligheid.

De mate van beheersbaarheid lijkt een relevante factor die echter wel

theoretische vragen oproept. Allereerst dient onderscheiden te worden

tussen de beheersbaarheid van oorzaken, de beheersbaarheid van

"outcomes", de beheersbaarheid van omvang en aard van blootstelling en

de beheersbaarheid van uiteindelijke gevolgen. Verder is de vraag van

belang hoc subjectieve beheprshaarhpirl tot stand kan komen? Er is een

duidelijk verschil tussen de persoonlijke beheersbaarheid van indivi-

duele risico's en de indirecte beheersbaarheid, die kan plaatsvinden

als deskundigen grootschalige technologische activiteiten beheersen,

zoals in het geval van elektriciteitscentrales. Een subjectief gevoel

van beheersbaarheid blij lit gemakkelijk gesuggereerd te kunnen worden.

Beheersbaarheid bliikt niet altijd een volledig positief kenmerk. Te

sterke pogingen tot beheersbaarheid blijken ook negatieve elementen te

bevatten.

De afstand tot het risico-object is een factor van belang. Dichtbij

wonenden ontwikkelen dikwijls een relatief positieve houding. In
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meerdere studies werd een u-vormig verband aangetroffen tussen risico-

acceptatie en afstand bij bestaande centrales. Verschillende verkla-

ringen zijn nog mogelijk van dit verschijnsel. Theoretisch concentre-

ren deze zich op de dissonantiehypothese en de vertrouwdheidshypo-

these. Daarnaast wordt de met name economische betrokkenheid van

omwonenden als mogelijke verklaring genoemd. Vindt er een ongeval of

incident plaats dan kan angst en stress het gevolg zijn. De mate

hiervan blijkt negatief samen te hangen met de afstand. Relatief

minder bedreigden die toch angst voelen kunnen in een dergelijke

situatie dissonantie reductie nastreven door benadrukking van het

gevaar en het organiseren van angst-legitimerende oppositie. In geval

van een geplande faciliteit kan de meest negatieve opstelling verwacht

worden op grond van subjectieve risico-toename en de grotere onge-

lijkheid in blootstelling. Een eventuele acceptatie hangt in derge-

lijke gevallen af van de aard van tegemoetkoming in de vorm van

(meestal) economische compensatie en/of verzachting van het risico.

Daarnaast speelt de vraag of het risico als klein genoeg wordt ervaren

om compenseerbaar te zijn.

Subjectieve normen lijken een beperkte maar significante bijdrage te

leveren aan de voorspelling van gedragsintenties en gedrag met be-

trekking tot de toepassing van kernenergie. Dit gaat zowel op voor

stemmen in een referendum als voor participeren in acties. Sociale

normen zoals die worden ervaren in de directe sociale omgeving blijken

voor bijna iedereen belangrijk.

De sociale normen die aan deskundigen worden ontleend verschillen

afhankelijk van de eigen attitude, zodanig dat het eigen standpunt

correspondeert met dat van de deskundigen. Het is nog niet helder of

de perceptie van dezelfde deskundigen verschilt of dat aan verschil-

lende deskundigen wordt gerefereerd. Voorstanders van kernenergie

blijken zich, in enkele studies, sterker te concentreren op de "eigen"

referentiegroepen dan tegenstanders. Een verklaring die hierbij ge-

boden wordt is dat voorstanders meer behoefte hebben aan sociale

ondersteuning, omdat zij een mentaal conflict ervaren: ze erkennen

dikwijls het veiligheidsrisico, maar achten tegelijkertijd de voor-
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delen zo groot dat het risico aanvaardbaar is en voldoende gecompen-

seerd wordt. Bij tegenstanders van kernenergie komt een dergelijke

ambivalentie veel minder voor, omdat zij dikwijls wel een veiligheids-

probleem ervaren en ook vaak niet veel vertrouwen hebben in de econo-

mische voordelen van de toepassing van kernenergie.

Stemgedrag over kernenergie blijkt goed voorspeld te kunnen worden uit

de attitude en uit de subjectieve norm. Protestgedrag blijkt beïnvloed

te worden door de mate van sociale ondersteuning en door het belang

dat aan het onderwerp gehecht wordt. De ervaring die men in het ver-

leden heeft opgedaan lijkt in tegenstelling tot de verwachtingen niet

bij te dragen aan de voorspelling van actiegedrag. Wat nog grotendeels

ontbreekt in de verklaringen is een differentiatie naar soorten van

gedrag. Acties in de vorm van een persoonlijke brief aan een politicus

hebben een totaal ander karakter dan bijvoorbeeld een demonstratie. De

intensiteit van de actie dient in ogenschouw te worden genomen. Dit

punt is ook van be ang voor de verklaring van verschillen tussen voor-

en tegenstanders. Als het gaat om "lichte" acties blijken er weinig

verschillen tussen voor- en tegenstanders. De meer intensieve acties

worden meer door tegenstanders van kernenergie uitgevoerd.

De effecten van informatie verschillen tussen studies de beschreven

over kernenergie. In sommige studies vindt informatieacceptatie plaats

en attitudeverandering, in andere studies blijkt dit niet het geval.

Meer onderzoek is vereist om vast te stellen onder welke condities

informatie wel of geen effect heeft. De condities kunnen onder- meer

samenhangen met de bron (geloofwaardigheid, attractie), met kanaal en

medium (de bereikbaarheid van verschillende sociale groepen met de

ontvanger (betrokkenheid, voorkennis, bevooroordeeldheid) en met de

boodschap (begrijpelijkheid, discrepantie). De resultaten tot nu toe

suggereren dat

1) bestaande attitudes, vooral in geval van sterke betrokkenheid, zeer

moeilijk te veranderen zijn

2) onenigheid tussen deskundigen belemmert de acceptatie van infor-

matie

3) veel voorlichtingsvormen de kloof tussen geïnformeerden en niet-ge-

ïnformeerden slechts vergroten.
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Enkele methodische en theoretische kanttekeningen.

Hoe serieus kunnen we de voorgaande conclusies nemen? In deze para-

graaf worden enkele kanttekeningen geplaatst bij de theoretische en

methodische kwaliteiten van het onderzoek.

Een eerste aspect betreft de steekproeven van de diverse studies. Veel

van het attitudeonderzoek is verricht op basis van zeer beperkte

steekproeven. We bepleiten niet dat onderzoek dat beoogt theoretische

relaties te bestuderen altijd landelijke representativiteit dient te

bezitten. Te beperkte steekproeven vergroten echter wel de onzekerheid

voor de geldigheid en de generaliseerbaarheid van de uitspraken.

Een tweede aspect van de steekproeven betreft de selectiviteit. In een

aantal studies is zeker geen sprake van aselecte steekproeftrekking.

Voorbeelden zijn dat men deelnemers aan een workshop vraagt om mee te

werken, of dat men collega deskundigen in een researchinstituut als

respondent gebruikt of dat alleen steden met nucleaire faciliteiten

worden gekozen of dat ir. meerderheid vrouwen of mannen worden geselec-

teerd. Selectiviteit in de steekproef wordt een serieus probleem

indien de onderzoeker wel probeert algemeen geldende uitspraken te

genereren.

Een ander nacieel van kleine steekproeven is dat de analyseruimte zeer

beperkt is. Het blijkt in dergelijke kleine studies nauwelijks moge-

lijk resultaten te differentiëren naar individuen of groepen met

verschillende sociale- of psychologische kenmerken. Dit heeft er ook

toe geleid dat over deze aspecten betrekkelijk weinig bekend is.

Een tweede kanttekening betreft de analyses van vooral de "Beliefs".

De lijsten met "Beliefs" zijn in het algemeen betrekkelijk klein,

hoe iie 1 er wel degelijk uitzonderingen zijn. Veel studies hanteren

ongeveer 12 "Beliefs". Nu is dit in overeenstemming met wat in de

attitudetheorie als redelijk wordt verondersteld, dat wil zeggen ter

voorspelling van de attitude. Een analyse echter van de Beliefstruc-

tuur van respondenten op basis van zulke geringe aantallen "Beliefs"

leidt ertoe dat uitspraken gedaan worden over de plaats en betekenis

van cognitieve aspecten op basis van losse vragen. De betrouwbaarheid
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van uitspraken wordt daardoor aangetast ten gevolge van de formule-

ringsgevoeligheid van opinies en Beliefs. De vergelijking van speci-

fieke Beliefs tusssen studies is ook moeilijk door verschillen in

formulering. In enkele studies vindt dan ook zeer terecht een vorm van

schaalanalyse plaats voordat overgegaan wordt tot de analyse van de

Beliefstructuur.

In de meeste attitudestudies die we besproken hebben wordt een

"expectancy- value" model gebruikt. Een aantal malen is dat de

Fishbeinformule (Att=SBE).

Daarnaast werd het model van Rosenberg (Att = £ BI) toegepast en

tenslotte werden nog enkele andere varianten toegepast. Het belang van

de verschillende Beliefs wordt binnen deze modellen bepaald. Met name

bij de toepassing van het Fishbeinmodel ligt hier een probleem. De

differentiële invloed van de verschillende "Beliefs" wordt bepaald op

basis van het product BE. Validering aan een extern criterium vindt

niet plaats en daardoor wordt ook geen informatie verkregen over het

relatieve belang van B en E en ook de geldigheid van de combinatie-

regel wordt nergens geanalyseerd. Dit, terwijl in de literatuur hier-

over duidelijke indicaties bestaan die manen tot voorzichtigheid (in

hoofdstuk 3 komen we op dit aspect terug).

De relaties die gevonden worden tussen attitudes en Beliefs en in

sommige gevallen tussen attitudes, subjectieve normen en intenties

worden in bijna alle gevallen alleen berekend over de totale steek-

proef. Deze op zich gebruikelijke procedure gaat voorbij aan het feit

dat de gehanteerde modellen bedoeld zijn voor de voorspelling van

individuele attitudes en gedragingen. Ook analyses die dit individuele

karakter benaderen door bijvoorbeeld uit te gaan van meer homogene

subgroepen vinden nergens plaats.

Nog relatief weinig is bekend over de effecten van sociale normen en

nog minder over het proces van normatieve beïnvloeding. In enkele

studies wordt aandacht besteed aan dit concept. De toepassingen

verschillen in een aantal opzichten. Sommige onderzoekers gebruiken

het concept on de operat ionalisat ie van t'ishbein en Ajzen, maar

anderen operationaliseren het begrip als geloofwaardigheid (van
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referentiepersonen) en/of als het standpunt van referentiepersonen

over het attitudeonderwerp. In de studies op basis van het model van

Fishbein en Ajzen wordt de subjectieve norm louter aan de intentie

gerelateerd. In andere studies wordt alleen een verband gelegd met de

attitude.

Het gedrag wordt in een aantal studies voorspeld uit attitudes en in

enkele gevallen ook uit de subjectieve norm. Met name stemgedrag

blijkt vrij goed voorspelbaar. Over de andere vormen van gedrag is

meer onduidelijkheid, omdat deze in weinig studies aan de orde komen.

De resultaten van deze studies wijzen erop dat voor- en tegenstanders

deels verschillen in de vorm van hun protest of ondersteuning.

In ( _ studies over kernenergie en kolen is weinig aandacht besteed aan

de sterkte van de relaties tussen attitude en gedrag. Het belang van

het onderwerp en de mate van de sociale ondersteuning komen als

factoren in twee studies naar voren.

Het onderwerp zelf en de aard ervan lijkt een belangrijke factor. We

praten immers niet over strikt individueel gedrag, maar over een

individu dat gedrag vertoont met betrekking tot een collectieve

activiteit, namelijk het toepassen van een bepaalde technologie voor

elektriciteitsopwekking. Het betreft dus instrumenteel gedrag. De

effectiviteit van dit gedrag in relatie tot de collectieve activiteit

kan een factor van betekenis vormen. Een laatste aspect dat we hier

willen noemen betreft de consequentie van gedrag voor de "Beliefs" en

attitude. Meerdere onderzoekers hebben gewezen op de processen in deze

richting op basis van studies over 'commitment' met gedrag dat in

strijd is met bestaande attitudes. Het valt te veronderstellen dat dit

type processen zich ook met betrekking tot toepassing van kernenergie

of kolen voordoet. Wonen bij of werken in een centrale, demonstreren

om externe redenen kunnen leiden tot vormen van "commitment" die

attitudebeïnvloedend zijn. Het is te vermoeden dat praktische

problemen dit soort studies tot nu toe belemmerd hebben.
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3. HET THEORETISCH MODEL

3.0. INLEIDING

In hoofdstuk 1 zijn een aantal vragen gesteld waar dit onderzoek licht

op wil werpen. Algemeen geformuleerd zijn we geïnteresseerd in atti-

tudes tegenover de grootschalige toepassing van kernenergie en kolen.

In meer specifieke zin hebben we te doen met een gedifferentieerde

reactiewijze via denkbeelden, houdingen, intenties gedragingen en

normatieve overwegingen waarbij ondermeer informatieverwervings- en

verwerkingsprocessen een rol vervullen.

In hoofdstuk 2 zijn een aantal studies besproken waarin een of meer-

dere van deze concepten werden belicht.

In dit hoofdstuk wordt een theoretisch model ontwikkeld, dat verschil-

lende aspecten integreert van de attitude tegenover grootschalige

risicodragende technologieën, waarbij de aandacht specifiek wordt

gericht op de toepassing van kolen en kernenergie voor de opwekking

van elektriciteit.

In de meeste besproken studies ligt het accent op de affectieve en/of

cognitieve aspecten. In dit onderzoek komen de relaties aan de orde

tussen affectieve, cognitieve en conatieve aspecten. Wij zijn geïnte-

resseerd in de houdingen tegenove»- grootschalige energietechnologieën

en in de cognitieve achtergronden daarvan. Verder zoeken we naar

consequenties die mensen aan hun houding verbinden in termen van

intenties tot gedrag. We besteden aandacht aan de invloed van motiva-

tiunele en sociale factoren die mede bepalen of houdingen in gedrag

tot uiting komen. Het betreft hier individuele motivaties zoals de

persoonlijke betrokkenheid bij de wijze van elektriciteitsvoorziening,

maar ook sociale motivatie welke op grond van van normatieve

beïnvloeding van indivjueel gedrag. Tenslotte zijn we geïnteresseerd

in verschillen tussen categorieën van individuen. Hierbij wordt

ingegaan op factoren als mediagebruik, demografische kenmerken, zoals

sociaal economische status, sexe, politieke voorkeur en leeftijd.



Allereerst wordt het attitude-object omschreven waarna het model van

Fishbein (Fishbein en Ajzen, 1975) als theoretisch uitgangspunt van de

studie, wordt besproken in combinatie niet een aantal aanpassingen die

gewenst zijn voor ons specifieke onderzoeksdoel. Na de presentatie van

het researchmodel wordt een toelichting gegeven op de verschillende in

het model gebruikte concepten en de veronderstelde relaties daartussen

en „uilen zwakke en sterke punten worden besproken op grond van theo-

retisch en empirisch werk dat de laatste decennia is verricht.

3.1. HET ATTITUDE-OBJECT

Voor verder wordt ingegaan op de theoretische analyse van de onder-

zoeksvragen behoeft het attitude-object nadere toelichting. Zoals we

reeds stelden is het doel van de studie de analyse van attitudes

tegenover de grootschalige toepassing van kernenergie en kolen voor de

opwekking van elektriciteit. We kunnen deze doelstelling preciezer

formuleren als: de analyse van de (persoonlijke) attitude tegenover de

(collectieve) beslissing om op ruime schaal (tot 40% van de elektrici-

teitsproductie) respectievelijk kernenergie en kolen toe te passen

voor de opwekking van elektriciteit.

Deze formulering naakt duidelijk dat gedrag wordt geïntroduceerd op

meerdere niveau's: collectief gedrag (bijvoorbeeld de overheid geeft

toestemming tot de bouw van een kolencentrale) en individueel gedrag

dat bijdraagt aan of reageert op het collectieve gedrag (bijvoorbeeld

een persoonlijk protest, via een handtekeningactie op de collectieve

beslissing om een kolencentrale te bouwen). Het individu kan een atti-

tude hebben tegenover het collectieve gedrag en ook tegenover de i-'1'-

viduele bijdrage. De integratie van deze twee niveau's is een b* ang-

rijk aspect van de bestudering van persoonlijke attitudes tegenover de

grootschalige collectieve technologische activiteiten: er wordt een

verbinding gelegd tussen het niveau van het individu en het samen-

levingsniveau in relatie tot technologische verandering.

In dit onderzoek zijn we primair geïnteresseerd in de persoonlijke

attitude tegenover de collectieve activiteit. Daarnaast zijn we
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geïnteresseerd in de consequenties die uit de collectieve activiteit

en de attititudo daar tegenover volgen voor persoonlijk gedrag. Vanuit

een andpr gezichtspunt zou voorgesteld kunnen worden niet de collec-

tieve activiteit als attitude-object te kiezen, maar de persoonlijke

reactie daarop. Een voordeel van een dergelijke keuze zou zijn de

grotere consistentie tussen attitude en gedrag, waardoor een effectie-

vere gedragsvoorspelling bereikt zou kunnen worden. Meerdere argumen-

ten pleiten echter tegen een dergelijke keuze. Vooruitlopend op eer

meer diepgaande bespreking vatten we ze samen:

1) de onderzoeksvraagstelling betreft primair de attitude tegenover de

collectieve activiteit. Daarnaast zijn we geïnteresseerd in de

implicaties van deze attitude voor persoonlijke gedragsintenties.

Een te eenzijdige focus op gedragsvoorspelling zou de primaire

onderzoeksvraagstelling onderbelicht doen worden.

2) Gedragsintenties worden bestudeerd in termen van categorieën, die

goed voorspelbaar zullen zijn door de .neer algemene attitude tegen-

over de collectieve activiteit (zie ook paragraaf 3.3.3).

3) Om de samenhang tussen attitude en gedrag te optimaliseren zullen

twee intermedierende factoren worden geïntroduceerd die de relatie

tussen de attitude tegenover de collectieve activifcit en de per-

soonlijke reacties daarop, beïnvloeden, namelijk 1. de verwachte

effectiviteit van de persoonlijke bijdragen en 2. de betrokkenheid

bij de collectieve activiteit (paragraaf 3.2.2 en 3.2.3).

4) In hoofdstuk 2 werd reeds geconcludeerd dat een belangrijk gedrags-

motief de sociale goedkeuring betreft. Dit concept kan naast de

attitude opgenomen worden ter voorspelling van gedrag(s-intenties).

Een derde attitude-object dat onderscheiden kan worden is wat genoemd

kan worden persoonlijk risicodragend gedrag. Hieronder wordt verstaan;

gedrag dat mensen vertonen en dat persoonlijke risico's inhoudt, dat

wil zeggen er bestaat een kans dat het leidt tot negatief gewaardeerde

gevolgen. Persoonlijk risicodragend gedrag kan dus individiueel gedrag

omvatten met betrekking tot (subjectief beoordeelde) risico's die

voorkomen in samenhang met de collectieve activiteit").

"Persoonlijk risicodragend gedrag kan natuurlijk ook voorkomen los van
collectieve activiteiten (bijvoorbeeld bergbeklimmen, roken). We
beperken ons tot de risico's die voortvloeien uit de collectieve acti-
viteiten van elektriciteitsopwekking met uraan of kolen.
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Het is bijvoorbeeld het wonen in de buurt van een elektriciteits-

centrale of het werken in de centrale. Dit persoonlijk risicodragend

gedrag dient onderscheiden te worden van persoonlijke bijdragen aan

collectief risicodragende activiteiten.

3.2. HET ATTITUDE-GEDRAGSMODEL VAN FISHBEIN

Voor het theoretisch model is uitgegaan van het attitudegedragsmodel

zoals dat door Fishbein is ontwikkeld (vergelijk Fishbein en Ajzen,

1975). Omdat dit de basis geweest is van het huidige model volgt

allereerst een korte beschrijving. Na de beschrijving van het

(Fishbein) model wordt ingegaan op de bruikbaarheid ervan voor het

doel, namelijk de analyse van attitudes tegenover grootschalige

risicodragende technologieën. Op grond daarvan worden enkele aan-

passingen geïntroduceerd om de bruikbaarheid voor ons specifieke doel

te vergroten.

Het model voor het onderzoek wordt vervolgens gepresenteerd. Hierna

wordt het hoofdstuk vervolgd met beschouwingen over de sterkere en

zwakkere punten van het model. Deze beschouwingen volgen na de

beschrijving van het model omdat ze niet direct tot feiti lijke

wijzigingen in het model leiden, maar wel van belang zijn voor een

juist begrip van het mod̂ .l en voor een verantwoorde interpretatie van

de resultaten die op basis van het model worden verkregen.

Fishbein's model beschrijf; de relatie tussen attitude, subjectieve

norm, intentie en gedrag. Verde-- beschrijft het de cognitieve achter-

grond van attitudes in de vorm van Beliefs ovar en evaluaties van de

gedragsgevolgen (Beliefs) en de normatieve Beliefs die ten grondslag

liggen a.in de subjectieve norm.
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EXTERNAL VARIABLES

Demographic Variables

Age, sex
Occupation
Socioeconomic status
Religion
Education

Attitudes toward targets

Attitudes toward people
Altitudes toward
institutions

Personality traits

Introversion—EK traversion
Neuroticism
Authoritarianism
Dominance

3e!ie*3 that the
behavior leads to
certain outcomes

Evaluation of
the outcomes

Beliefs that specific
referents think I
should or should not
perform the behavior

Motivation to
comply with the
specific referents

Possible explanatiuns for observed relations between external variables and behavior

Stable theoretical relations linking beliefs to behavior

Figuur 3.1: H e t attitude-gedragsmodel van Fishbein.

(Ontleend aan Ajzen en Fishbein, 1980)
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Fishbein onderscheidt de volgende concepten:

- Belief: Een Belief is een subjectief waarschijnlijkheidsoordeel

waarmee een object of gedraging wordt verbonden met een kenmerk of

gevolg (attribuut.). in de Beliefs komt het cognitieve aspect naar

voren. Een voorbeeld van een Belief en de wijze waarop dit waar-

schijnlijkheidsoordeel gevraagd zou kunnen worden, zijn:

"De toepassing van kernenergie leidt tot een kleinschalige stroom-

voorziening.

zeer onwaarschijnlijk 0 1 2 3 4 5 6 zeer waarschijnlijk".

De schaal loopt van 0 t/m 6 en is dus niet gecentreerd om het nul-

punt zoals ook wel voorgesteld wordt. De reden is dat op deze wijze

nauwer wordt aangesloten bij de waarschijnlijkheidstheorie dat geen

negatieve waarschijnlijkheden kent. De samenhang tussen beide

soorten metingen is overigens meestal hoog.

- De evaluatie van attributen:

Hieronder wordt de waardering verstaan die men heeft voor een

bepaald aan een object of gedrag gekoppeld kenmerk of gevolg.

Bijvoorbeeld:

"Een kleinschalige stroomvoorziening vind ik

zeer negatief - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 zeer positief".

- De attitude:

De attitude tegenover een object of gedraging is de globale houding

in de zin van een bipolaire evaluatie zoals goed-slecht, positief-

negatief.

Bijvoorbeeld:

"De toepassing van kernenergie vind ik

zeer negatief - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 zeer positief".

- De normatieve Beliefs ofwel sociale normen:
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Dit zijn de veronderstellingen die een individu heeft over de mate

waarin anderen wensen dat hij of zij een bepaald gediag vertoont.

Het betreft hier dus de ervaren sociale invloed van éen of

meerdere referentiepersonen en groepen. Over ieder van deze referen-

tiepersonen of groepen kan men normatieve veronderstellingen hebben,

bij 'oorbeeld:

"Mijn politieke partij vindt dat ik kernenergie

niet moet bestrijden 0 1 2 3 4 5 6 sterk moet bestrijden".

- De motivatie om te conformeren:

De motivatie om te conformeren geeft aan in welke mate men vindt dat

men zich iets aantrekt van ieder van de normatieve referentie-

personen of groepen. Het betreft hier dus de vraag hoe gevoelig mtn

is voor (vermeende) normatieve druk van verschillende kanten.

Bijvoorbeeld:

"Van de mening van mijn politieke pa tij trek ik me

niets aan 0 1 2 3 A 5 6 zeer veel aan".

Subjectieve norm:

Deze geeft weer in hoeverre de persoon het gevoel heeft dat rele-

vante anderen al met al wensen dat een bepaald gedrag ver.ooid

wordt.

"De mensen (of instanties) in mijn omgeving die ik belangrijk vind,

vinden dat ik kernenergie

niet moet bestrijden 0 1 2 3 4 5 6 sterk moet bestrijden".

Intenties:

Een intentie kan gezien worden als een speciaal soort Belief

namelijk een waarin het object de persoon zelf is en het attribuut

een gedraging. De intentie drukt de waarschijnlijkheid uit waarmee

het individu een bepaald gedrag denkt uit te voeren.

Volgens Fishbein is een intentie de meest directe determinant van

het gedrag zelf. Voorwaarde hierbij is dat gedrag en intentie op

eenzelfde niveau van specificiteit gemeten zijn, bijvoorbeeld: de

intentie "ik ben van plan verzet te plegen tegen uitbreiding van het
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aantal kolencentral d", is veel globaler dan de intentie: "ik ben

van plan geketend aan de hekken van een kolencentrale een hongersta-

king te beginnen".

Gedragingen:

Dit zijn concrete voor anderen waarneembare handelingen die men

vertoont. Het model geeft aan dat de intenties bepaald worde, door

de attitude en door de subjectieve norm. Met andere woorden: wat

iemand van plan is te doen wordt bepaald door de vraag hoe positief

hij er zelf tegenover staat en door wat hij uenkt dat hij behoort te

doen in de ogen van anderen. De relatieve invloed van deze twee

componenten kan niet op voorhand worden vastgesteld. Per groep of

persoon kunnen hier verschillen optreden. In formule is deze relatie

weer te geven als:

waarbij: G = gedrag A = de attitude tegenover

het gedrag

I = gedragsintentie SN = subjectieve norm

w , w^ = empirisch bepaalde

gewichten

In het model wordt de attitude bepaald door de som van de evaluaties

die gewogen worden met de sterkte van de Beliefs over de gevolgen van

het gedrag:

A ^ =.2, (B.E.)
act 1=1 ï ï
B. = de geschatte waarschijnlijkheid dat het gedrag

gevolg i zal hebben

E. = de waardering van gevolg i.

De subjectieve norm wordt bepaald door de som van normatieve Beliefs,

waarbij iedere normatieve Belief gewogen wordt voor de mate waarin men

gevoelig is voor de vermeende sociale druk van een bepaalde persoon of

groep.
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SN = .2 (NB.MC.)

NB. = normatieve Belief raet betrekking tot persoon

of groep j.

motivatie or

of groep j.

MC. = motivatie om te conformeren aan persoon

In het voorgaande is gesteld A-\. attitude en subjectieve norm functies

zijn van respectievelijk Beliefs en evaluaties en normatieve Beliefs

en motivaties om te conformeren. Hierbij wordt echter aangenomen dat

1. alle saillante Beliefs zijn gemeten en 2. alle relevante normatieve

Beliefs zijn gemeten. Omdat deze condities bijna nooit perfect aanwe-

zig zijn blijft de sterkte van de relatie tussen Beliefs en attitude

en tussen normatieve Beliefs en subjectieve norm een empirische kwes-

tie. Hetzelfde geldt voor de relatie tussen attitude en subjectieve

norm enerzijds en intenties anderzijds. Het relatieve gewicht van

beide componenten kan namelijk sterk varieren over verschillende

gedragingen. Om deze redenen is het van belang dat zowel de attitude

als de subjectieve norm ook direct genieten worden. Alleen dan kan

vastgesteld worden hoe goed attitude en subjectieve norm intenties

voorspellen en hoe goed Beliefs en evaluaties de attitude voorspellen

en normatieve Beliefs en motivaties om te conformeren de subjectieve

norm voorspellen.

3.3. EEN MODEL OVER DE BELEVING VAN GROOTSCHALIGE RISICODRAGENDE

ACTIVITEITEN

Het Fishbeinmodel biedt de mogelijkheid tot een integrale bestudering

van de verschillende concepten die onder de globale noemer "beleving"

gevat worden. Het onderscheidt allereerst de drie componenten uit de

klassieke attitudetheorie: affect, cognitie en conaLie. Daarnaast

biedt het model de mogelijkheid de relaties tussen deze componenten te

bestuderen. De relatie tussen de Beliefs en de houding maakt het

mogelijk na te gaan, in principe voor ieder individu en per activi-

teit, hoe de houding verklaard kan worden uit veronderstellingen over

de implicaties van die activiteit.
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Een verdere mogelijkheid die het model biedt is te bestuderen hoe

sociale beïnvloeding van het individu verloopt. Vooral als men denkt

aan de complexe risico's en voordelen van energietechnologieën en de

hooglopende discussies en conflicten die deze technologie -*..• oproepen

is het van belang in te gaan op de sociale processen die de beleving

en opstelling van het individu mede beinvloeden. Fishbein's model

biedt hiervoor een aanknopingspunt in de vorm van de concepten subjec-

tieve norm en normatieve Beliefs. Tenslotte biedt het model de moge-

lijkheid om de houding enerzijds en de subjectieve norm anderzijds te

verbinden met intenties om de risicodragende activiteit te vertonen of

daar in bij te dragen. Hiermee wordt een belangrijk aspect toegevoegd

aan het algemene concept (risico)beleving. De analyse van gedragsin-

tenties is niet alleen van belang in de zin dat deze intenties zijn op

te vatten ais een gevolg van de gezamenlijke werking van houding en

subjectieve norm. Ook effecten in omgekeerde zin zijn van belang,

intenties en ook gedragingen kunnon opgevat worden als vormen van

"Involvement" of "Commitment", die van invloed kunnen zijn op de atti-

tude en op de Beliefs.

Het model van Fishbein kan ten dele opgevat worden als een waarde-

verwachtingsmodel ("expectancy-value"), een theoretisch concept dat op

vele psychologische onderwerpen is toegepast (vergelijk Feather,

1982). Het Fishbein-model onderscheidt zich van andere waardeverwach-

tingsmodellen uit de attitudetheorie (zie bijvoorbeeld Rosenberg,

1956) en de besliskunde (zie bijvoorbeeld Edwards, 1954) door de

expliciete relatie tussen attitude, intentie en gedrag. In de andere

modellen blijven deze relaties impliciet. Een tweede voordeel van het

Fishbein model is dat dit de analyse van risicobeoordeling integreert

in een ruimer kader met andere niet te isoleren factoren. Een van de

meest erkende resultaten van het meer recente risico-perceptie-

onderzoek is wel dat risico nauwelijks bestudeerd kan worden als

risico sec, maar dat aanvaardbaarheids-oordelen alleen begrepen kunnen

worden wanneer andere aspecten zoals bijvoorbeeld de voordelen van een

activiteit mede bestudeerd worden (zie onder andere Fischhoff e.a.,

1978; Vlek en Stallen, 1979). Vanuit ons attitude-gedragsmodel houdt

dit in dat we uitgaan van de houding tegenover een risico-object en

liever nog de houding tegenover risicodragende technologische

activiteiten (inclusief beslissingen daarover). Fishbein volgend wordt

deze houding bepaald door een set van (gewogen) veronderstellingen
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(Beliefs) over de gevolgen van deze risicodragende activiteit. Deze

Beliefs kunnen positief dan wel negatief gewaardeerde gevolgen

inhouden. De verzameling van verwachte negatief gewaardeerde gevolgen

kan men opvatten als de gepercipieerde risico's van de activiteit,

terwijl de positief gewaardeerde gevolgen opgevat kunnen worden als

voordelen van diverse aard. Ook de risico's kunnen van diverse aard

zijn. Men kan hierbij denken aan gezondheidsrisico's, milieurisico's

maar ook aan economische en sociale risico's.

De relatie tussen de Beliefs en attitude maakt het mogelijk na te

gaan, in principe voor ieder individu en per activiteit, hoe zijn

attitude verklaard kan worden uit Beliefs over de implicaties van die

activiteit.

De opzet van dit model beschrijft de beleving van grootschalige

risicodragende technologieën als een zich ontwikkelend, dynamisch

proces, bestaande uit verschillende met elkaar samenhangende componen-

ten die ieder op zich inhoud kunnen krijgen en kunnen veranderen en

daarmee het geheel beïnvloeden. Fishbein's model biedt dus interessan-

te aanknopingspunten voor de bestudering van attitudes tegenover

grootschalige risicodragende technologieën. Toch willen we wijzen op

enkele aspecten die minder goed passen in het klassieke mo el, zoals

weergegeven op paragraaf 3.2 en daarom aanpassing vergen.

3.3.1. PERSOONLIJKE BIJDRAGE AAN COLLECTIEVE ACTIVITEITEN

Onder welke omstandigheden zetten mensen hun attitude tegenover het

collectieve gedrag (het bouwen van een kolen- of kerncentrale) om in

gedrag in de vorm van een persoonlijke bijdrage? Een eerste stap in de

beantwoording van deze vraag kan gezet worden door soorten van gedra-

gingen te onderscheiden. De persoonlijke bijdrage kan een instrumen-

teel karakter hebben in de zin dat gepoogd wordt het collectieve

gedrag richting te geven. De directheid en de omvang van de invloed

zal sterk varieren. Het gedrag kan gaan van het verdedigen of bekriti-

seren van een positie in een informele discussie onder privê-

omstandigheden tot een grondig georganiseerde grootscheepse publieke-

lijke protestdemonstratie.

Naast de instrumentaliteitsfunctie van gedrag onderscheiden Silvern en

Nahamura (1971) een expressiefunctie. Mensen willen soms getuigen van
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hun onvrede. Daarnaast zouden we nog een psychologische functie kunnen

onderscheiden: mensen willen anderen soms overtuigen om eigen

dissonante gevoelens te reduceren (zie ook Ester en Leeuw, 1979).

Reacties op collectief gedrag kunnen actief van aard zijn of meer

passief (vergelijk een handtekening vragen versus er een zetten in een

actie). Bovendien kan de intensiteit van gedrag verschillen en daarmee

samenhangend de gedragskosten die het individu dient te maken (verge-

lijk een prive-discussie en een meerdaagse protestdemonstratie).

Met de groepsgewijze reacties op collectief gedrag belanden we bij de

literatuur over sociale bewegingen en protestgroepen (bijvoorbeeld

Klandermans, 1983; Van Vonderen, 1974, 1984). Het voert te ver deze

literatuur hier te beschrijven. In ons betoog richten we ons niet op

een analyse van collectieve besluitvorming en evenmin op een diep-

gaande analyse van de groepsgewijze bijdrage aan collectieve besluit-

vorming en gedrag. We beperken ons tot de individuele beleving van het

collectieve gedrag en gaan na in hoeverre deze leidt tot persoonli jke

bijdragen.

Klandermans (1983) beschouwt de deelname aan een sociale beweging als

een resultante van een subjectieve kosten-batenanalyse, waarbij

doelmotieven, sociale motieven en beloningsmotieven een rol spelen.

Daarnaast wordt de deelname bepaald door de verwachting van effec-

tiviteit, die eventueel nog verder op te splitsen valt in effectivi-

teit van de eigen bijdrage en de effectiviteit van de groepsgewijze

actie. Een belangrijk gegeven dat hier naar voren komt is dat naast de

doelmotieven het sociale motief, vergelijkbaar met het concept

"subjectieve norm", en de verwachte effectiviteit van belang zijn. Het

beloningsmotief verwijst naar de individuele voordelen van deelname.

Een individu kan deelnemen vanuit de verwachting van bijvoorbeeld

materiele voordelen of verhoogde sociale status. Ook Olson (1965)

verwijst in zijn collectieve handelingstheorie met het concept

"selectieve stimuli" naar deze participatie factor (vergelijk ook

Ester en Leeuw, 1979).
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3.3.2. DE VERWACHTE EFFECTIVITEIT VAN EEN PERSOONLIJKE BIJDRAGE AAN

COLLECTIEF GEDRAG

In de voorgaande paragrafen is reeds enige keren ter sprake gekomen

dat de kans, dat een individu reageert op een collectieve beslissing

mede beïnvloed zal worden door de verwachting van het effect van zijn

gedrag. Seeman (1959) omschrijft in zijn vervreemdingstheorie machte-

loosheid als de verwachting van het individu dat hij met zijn eigen

gedrag het optreden van resultaten of beloningen die hij zoekt, niet

kan bepalen. Heunks (1973) die het werk van Seeman in zijn proef-

schrift bespreekt merkt bij deze omschrijving van machteloosheid op

dat het aspiratieniveau van belang is: "Een verwachting van geringe

invloed heeft echter in geval men tevens slechts geringe aspiraties

heeft, volgens ons niets te maken met aliënatie, aangezien men dan

naar eigen maatstaf bevredigend functioneert in het betreffende sys-

teem, althans wat betreft het bereiken van de betreffende doeleinden".

Seeman noemt dan ook in zijn definitie slechts de situatie van

helemaal geen invloed ('cannot determine') welke altijd onbevredigend

zal zijn. Essentieier lijkt het echter te spreken van een door de

persoon gevoeld tekort aan invloed (Heunks, 1973). Ten aanzien van de

elektriciteitsvoorziening lijkt deze conclusie van belang: mensen die f

zich betrokken voelen, zullen zich machteloos voelen indien ze

zichzelf geen of onvoldoende invloed toeschrijven. Mensen die zich

weinig gelegen laten liggen aan de manier waarop onze elektriciteits-

voorziening is ingericht en/of er tevreden mee zijn, zullen geen

negatieve gevoelens van machteloosheid ervaren. Het meest gebruikte

meetinstrument voor de hierboven beschreven machteloosheid is zonder

twijfel de "internal versus external control-schaal", kortweg de I-E

schaal die met name door Rotter (1966) is ontwikkeld. Wanneer een

persoon gelooft dat hetgeen hem overkomt over het algemeen het resul-

taat is van toeval, geluk of macht van anderen dan gelooft hij in

'external control', schrijft hij daarentegen zijn omstandigheden

vooral toe aan zijn eigen handelen dan denkt hij in termen van

'internal control'. Heunks bespreekt een groot aantal onderzoeken

waarbij de I-E schaal werd gebruikt. Zijn eerste conclusie met
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betrekking tot de resultaten van deze studies luidt: "De attitude* dat

men zelf invloed kan uitoefenen op het verkrijgen van gewaardeerde

zaken, geïndiceerd door een lage score op de I-E schaal (....),

vertoont samenhang met het daadwerkelijk verwerven van daarvoor

relevante kennis en het vertonen van daarvoor adequaat gedrag".

(Heunks, 1973). ?ijn tweede conclusie is: "De attitude"" dat anderen

deze invloed kunnen uitoefenen, in tegenstelling tot gevoelens van

afhankelijkheid van het lot, hangt samen met het vertonen van daarvoor

adequaat gedrag of protestgedrag". (Heunks, 1973). De onderzoeks-

resultaten wijzen er volgens Heunks dus op dat wanneer het verkrijgen

van gewaardeerde zaken afhankelijk wordt gesteld van geluk of toeval

dit zal leiden tot passief of inadequaat gedrag. Maar wanneer men zich

extern gecontroleerd voelt door de macht van anderen, kan men hier-

tegen gaan protesteren". Macht van anderen wordt niet altijd meer

gezien als een onwrikbaar gegeven.

Overigens is er kritiek geformuleerd op de I-E schaal bijvoorbeeld met

betrekking tot de veronderstelde eendimensionaliteit van de schaal en

met betrekking tot antwoordtendenties. Voor een beschouwing over de

merites van de I-E schaal zij verwezen naar het themanummer van het

.

5
Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie over ' Interne en externe ;'i

beheersing' (vergelijk Lefcourt, 1976; Andriessen, 1983; Gall, 1985).

Een belangrijk onderscheid met betrekking tot maatschappelijke machte-

loosheid is dat tussen "achievement-machteloosheid" en "succes-

machteloosheid". Het eerste begrip verwijst naar een gepercipieerd

go.brek aan persoonlijke invloed op maatschappelijke ontwikkelingen,

het tweede naar ontevredenheid met die maatschappelijke ontwikkelingen

dus met het gevoerde beleid. Heunks concludeert na bespreking van een

aantal onderzoeken, waarin deze twee soorten machteloosheid werden

geoperationaliseerd, dat "gevoelens van een tekort aan invloed op de

politiek (achievement-machteloosheid) en ontevredenheid met het

overheidsbeleid (succes-machteloosheid) gepaard gaan met geringe

sociaal-economische status" (...), "dat gevoelens van tekort aan

invloed op de politiek (achievement-machteloosheid) relatief veel

"/(Het gebruik van de term "attitude" door Heunks in deze passage komt
niet overeen met de definitie die in dit rapport wordt gehanteerd. De
term "attitude" kan in deze passages geïnterpreteerd worden als
"veronderstelling".
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voorkomen bij vrouwen". Overigens wordt er hier de voorkeur aan gege-

ven om "achievement-machteloosheid" aan te duiden met de terra "ver-

wachte effectiviteit van de persoonlijke bijdrage aan collectief

gedrag".

Van deze factor veronderstellen we dat naarmate een individu een

grotere effectiviteit van zijn persoonlijke bijdrage verwacht in het

kader van het collectieve gedrag de relatie tussen zijn attitude over

dat collectieve gedrag en zijn gedragsmatige persoonlijke bijdrage

sterker zal zijn. Bijvoorbeeld: een tegenstander van de grootschalige

toepassing van kolen (attitude collectief riskant gedrag) zal eerder

gaan demonstreren of stemmen naarmate hij verwacht dat die bijdrage

van invloed is op het collectieve gedrag (het bouwen van kolen-

centrales of het beslissen daartoe). Ook op andere gebieden, bijvoor-

beeld ten aanzien van milieuvriendelijk gedrag en energiebesparend

gedrag wordt het belang van de factor verwachte effectiviteit van

gedrag als intermediaire variabele erkend (Van der Meer, 1981; Van

Raaij en Verhallen, 1982).

De factor verwachte effectiviteit kan in het model worden opgenomen

als zogenaamde externe variabele, waarbij met name een effect wordt

verondersteld in de relatie tussen attitude en gedragsintentie.

3.3.3. BETROKKENHEID

Het begrip betrokkenheid (of "Involvement" in de Angelsaksische

literatuur) is onder meer bestudeerd in de "social judgement" traditie

door vooral Sherif en collega's en :'n consumentenonderzoek. Het

onderzoek over Involvement is in sterke mate gericht op de verwerking

van informatie en de gevolgen daarvan voor cognities, attitudes en

gedrag. In de consumentensfeer heeft de aandacht zich sterk gericht op

de effecten van advertenties onder condities van lage en hoge

Involvement (vergelijk bijvoorbeeld Krugman, 1965; Ostrom en Broek,

1968; Mitchel, 1981; Lastovicka en Gardner, 1981). Het Involvement-

onderzoek heeft een aantal veronderstellingen en resultaten opgeleverd

die ook relevant lijken voor het onderzoek over houdingen tegenover

grootschalige technologieën. Een belangrijke reden hiervoor is dat
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grootschalige collectieve technologieën niet in de alledaagse bele-

vingswereld van iedereen een rol zullen spelen. Zoals reeds eerder

aangeduid nemen mensen vaak op indirecte wijze kennis van deze techno-

logieën. Beslissingen erover zijn vaak gecompliceerd en abstract, mede

door het lange termijn aspect. In deze paragraaf bespreken we het

Involvement concept voorzover dit relevant is voor cognitieve en

conatieve aspecten van attitudes tegenover grootschalige technologieën

voor elektriciteitsopwekking.

Involvement of betrokkenheid wordt in de meeste studies gedefinieerd

als een innerlijke staat die het belang van en de emotionele verbon-

denheid met een object, activiteit of stimulus weerspiegelt (Sherif

e.a., 1973; Ostrom en Broek, 1968; Houston en Rothschild, 1978; Brock,

1982", Lastovicka en Gardner, 1981; Petty, Cacioppo un Goldman, 1981;

Mitchel, 1981; Swineyard en Coney, 1978).

Houston en Rothschild (1978) stellen dat Involvement sterker is naar-

mate het subjectieve risico groter is. Ze bedoelen hiermee dat

naarmate gevolgen ingrijpender zijn de Involvement ook hoger zal zijn.

Houston en Rothschild veronderstellen dat naarmate Involvement hoger

is er een nauwkeuriger afweging plaatsvindt van gevolgen. Ook de

verwerking van nieuwe argumenten verloopt kritischer, .JO blijkt uit

een studie van Petty, Cacioppo en Goldman (1981). Volgens Lastovicka

en Gardner (1981) gebruiken mensen met een hoge Involvement meer

dimensies bij de beoordeling en combineren ze ook meerdere dimensies

in hun beoordeling.

Ook de relatie tussen attitude en Beliefs blijkt beinvloed te worden

door de mate van Involvement. Mitchel (1981) vond dat meer variantie

van de attitude verklaard kon worden uit cognities, die verworven

werden onder hoge Involvement dan verworven onder lage Involvement.

Een verklaring van de ^vakkere relatie tussen attitude en Beliefs bij

lage Involvement is gezocht in de zogenaamde effecthiérarchie.

Meerdere studies veronderstellen een verschillende

informatieverwerkings- volgorde onder hoge en lage Involvement

(Mitchel, 1981; Swineyard en Coney, 1978; Lastovicka en Gardner,

1981). Onder hoge Involvement zou eerst verandering in de Beliefs

optreden, daarna in de attitude en tenslotte in het gedrag. Onder lage

Involvement veronderstelt men dat reeds geringe Beliefsverandering

snel resulteert in gedragsverandering waarna de vrij zwak! a attitude

zich aanpast aan het reeds vertoonde gedrag. Een alternatieve
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verklaring zou kunnen luiden, dat onder lagere Involvement men zich

minder bewust is van de relevante Beliefs, zodat desgevraagd er

onnauwkeurigheid kan ontstaan. Het aantal Beliefs, de samenhang en

sterkte van Beliefs en de voorspelbaarheid van de attitude uit Beliei-i

zouden dus afhankelijk kunnen zijr van de mate van Involvement. Ook de

relatie tussen attitude en gedrag kan worden beïnvloed door

Involvement. Onder lage Involvement vindt niet het proces plaats zoals

Fishbein dat veronderstelt, maar zou dus gedragsverandering al tot

stand kunnen komen door enige verandering in de Beliefs (Lastovicka en

Gardner, 1981). De zwakke attitude zou vervolgens aangepast worden aan

het nieuwe gedrag. Sherif e.a. (1973) beschrijven een studie van Kelly

waaruit blijkt dat een hoge mate van persoonlijke betrokkenheid met

het onderwerp de waarschijnlijkheid vergroot dat gedrag voortkomt uit

iemands attitude. Tevens bleek uit deze studie dat de effectiviteit

van sociale druk op het gedrag vergroot wordt bij hoge Involvement.

Budd en Spencer (1984) onderzochten de effecten van drie met

Involvement samenhangende variabelen namelijk zekerheid van attitude

en subjectieve norm, "latitude of rejection" en "centraliteit van

attitude en subjectieve norm" op de relatie tussen attitude en

intentie en subjectieve norm en intentie. In bijna alle gevallen waren

de correlaties tussen attitude, subjectieve norm en intenties hoger

voor de respondenten die hoog scoorden op de "moderator" variabelen.

Uit bovenstaande resultaten zouden we kunnen afleiden dat het model

van Fishbein beter werkt bij hoge dan bij lage Involvement met

betrekking tot: de relatie Beliefs - attitude, de relatie attitude -

intenties en gedrag en de relatie sociale normen - intenties en

gedrag.

Houston en Rothschild onderscheiden een drietal versies van het begrip

'Involvement": 1. situationele Involvement 2. blijvende of persoon-

lijke Involvement 3. Response Involvement.

Ad 1. situationele Involvement.

Dit is de mate waarin een situatie mensen ertoe brengt sterk te gaan

letten op hun gedrag in die situatie. Een situatie scoort hoog op

Involvement wanneer de meeste of alle mensen in die situatie zich

sterk bewust zijn van hun gedrag. Situationele Involvement is een

stimulus kenmerk en daarom minder geschikt om verschillen tussen
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personen te verklaren en beter geschikt om verschillen tussen attitude

objecten te verklaren. We zouden kunnen veronderstellen dat rlp.

Involvement in Nederland momenteel groter is met de toepassing van

kernenergie da., met de toepassing van kolen voor de opwekking van

elektriciteit.

Ad 2. Blijvende of persoonlijke Involvement.

Ging het bij de situationele Involvement om verschillen tussen

situaties, bij blijvende Involvement gaat het om de sterkte van de

reeds bestaande relatie tussen het individu en een bepaalde situatie.

Houston en Rothschild ••dentificeren twee belangrijke factoren die deze

relatie beinvloeden, na. 'lijk de hoeveelheid voorafgaande ervaring van

het individu met de situatie en de sterkte van de waarden waarvoor de

situatie relevant is. Verondersteld wordt dat aanzienlijke

voorafgaande ervaring met een situatie die gerelateerd is aan zeer

centrale waarden van het individu leidt tot een hoog niveau van

persoonlijke of blijvende Involvement dat weer consequenties heeft

voor de cognitieve, affectieve en conatieve reacties. De betekenis van

ervaring voor de mate van persoonlijke Involvement sluit goed aan bij

de notie van Fazio en Zanna (1981) over "direct experience". Zij komen

tot de conclusie dat attitudes gebaseerd op eerdere directe ervaringen

met het attitude-object meer met nieuw gedrag corresponderen. Zij

concluderen verder dat attitudes gebaseerd op ervaring stabieler en

zekerder gevonden worden. Met behulp van het concept persoonlijke

Involvement wordt het proces van de invloed v>. i directe ervaring op

attitude en gedrag inzichtelijker.

Ad 3. Response Involvement.

Situationele en persoonlijke Involvement beïnvloeden tesamen de

response Involvement. Hieronder wordt verstaan de complexiteit en

uitgebreidheid van cognitieve en gedragsprocessen die het

beslissingsproces van een individu kenmerken. Response Involvement kan

ondermeer zichtbaar worden bij het reageren op nieuwe informatie.

Houston en Rothschild vermelden het opwerpen van tegenargumenten als

een indicator van sterke response Involvement. Het in diskrediet

brengen van de bron is een andere, iets zwakkere, indicator. Het

begrip response-Involvement vertoont veel overeenkomst met het begrip

"commitment", dat ook op een verbondenheid met een situatie of object

betrekking heeft die in de vorm van gedrag of intentie gestalte

krijgt. (Vergelijk onder andere Kicsler, 1975," Nuttin, 1975; Halverson

141



en Pallak, 1978). Ook de mate van "commitment" is in verband gebracht

met reacties op informatie, in de vorm van tegen rgumentatie en

brondiskwalificatie met name indien de informatie inccisistent is met

de commitment (Bowerman, 1978; Vej-̂ i.-nken en Midden, 'J84).

In hoofdstuk 2 hebben we ook gewezen op de verschillende verwerking

van nieuwe informatie over kernenergie door voor- en tegenstanders

(zie paragraaf 2.9).

Het Involvement concept integreert meerdere begrippen die in de lite-

ratuur zijn genoemd als belangrijk voor de relaties tussen beliefs,

attitudes en gedrag. Het begrip is niet strijdig met het moUt.1 van

Fishbein. Het suggereert echter wel een nuancering, n.l. dat het model

beter werkt bij hoge Involvement dan bij lage (veroorzaakt door het

object, het individu of de combinatie). Effecten van lage Involvement

kunnen onder meer zichtbaar worden in

a. een zwakkere relatie tussen Beliefs en attitude

b. een zwakkere relatie tussen attitude en intentie

c. een zwakkere relatie tussen subjectieve norm en intentie.

Met betrekking tot attitudes tegenover collectieve activiteiten zoals

het inrichten van de elektriciteitsvoorziening kan Involvement een

relevante factor zijn, omdat verondersteld kan worden dat individuen

sterk varieren in hun Involvement bij deze collectieve activiteit, uie

niet direct tot individuele gevolgen leidt, en die bovendien gecorr.pi:-

ceerd van aard is en een vrij groot tijdsperspectief vraagt.

3.3.4. DEMOGRAFISCHE KENMERKEN

In hoofdstuk 2 hebben we een aantal bevindingen over demografische

verschillen in attitudes tegenover kernenergie en kolen behandeld, die

een opname in het model rechtvaardigen.

In het model wordt een relatie verondersteld tussen demografische ken-

merken enerzijds en veronderstellingen over collectief risicodragend

gedrag en sociale normen anderzijds. Onder demografische kenmerken

rangschikken we factoren als sociaal-economische klasse in termen van

beroep, opleiding en inkomen en verder leeftijd en sexe, woonplaats en

gezinssamenstelling, religie en politieke voorkeur.
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Uit verschillende studies blijkt dat sexe een belangrijke variabele

zou kunnen zijn bij de beoordeling van risico's. Wat de attitude

tegenover kernenergie betreft valt er in Nederland overigens een trend

te constateren van kleiner wordende sexe-verschillen (vergelijk

Weenig, 1983). Sociaal-economische klasse kan van invloed zijn op de

veronderstellingen. Uit onderzoek over energiebesparing (Midden en

Ritsema, 1983, 1984) bleek tevens de invloed van sociaal-economische

status op het belang van sociale normen.

De woonplaats is vooral van belang in relatie tot de afstand tot het

risico-object en zal daarmee van invloed zijn op de beleving van

persoonlijke en collectieve risico's.

Over de invloed van leeftijd, gezinssamenstelling en religie zijn geen

duidelijke hypotheses te formuleren. Deze kenmerken worden derhalve in

exploratieve zin opgenomen. De betekenis van politieke voorkeur ligt

voornamelijk in de verschillen die gevonden worden in de houding

tegenover kernenergie.

Demografische kenmerken zijn in het model opgenomen als groep van

externe variabelen.

3.3.5. DE VERWERVING VAN INFORMATIE

De wijze waarop en de mate waarin mensen hun informatie verwerven is

van belang voor de inhoud en sterkte van Beliefs en normatieve

Beliefs. Hierbij kan aandacht worden besteed aan de effecten van

verschillend mediagebruik in de vorm van pers-TV-radio, de selectie

van dag- en weekbladen en de mate waarin informatie verworven wordt

binnen de directe sociale omgeving via vrienden, kennissen en dergo-

ijke. Tenslotte is van belang in hoeverre mensen het gevoel hebben

voldoende geïnformeerd te zijn en in welke mate men geneigd is infor-

matie te zoeken.

In dit hoofdstuk gaan we niet dieper in op de verwerving van informa-

tie. We verwijzen naar hoofdstuk 2, waar dit wel is gebeurd. Ook de

verwerving van informatie is in het model opgenomen als zogenaamde

externe variabele.

143



3.3.6. DE BESCHRIJVING VAN HET MODEL

In figuur 3.2 wordt het model afgebeeld zoals dat is afgeleid van het

oorspronkelijke model van Fishbein. Naast de attitude tegenover

collectief risicodragend gedrag met batrekking tot de toepassing van

kernenergie en kolen is persoonlijk risicodragend gedrag opgenomen in

relatie tot deze technologieën. Dit kan als tweede attitudeobject

beschouwd worden. Collectief risicodragend gedrag kan beslissingen en

handelingen omvatten met betrekking tot het aanbrengen, ontwikkelen,

bouwen, exploiteren, etcetera van grootschalige risicodragende techno-

logieën zoals elektriciteitscentrales.

We spreken over collectief gedrag indien het gedrag wordt uitgevoerd

door een collectief waar meerdere individuen deel van uitmaken. In

principe kunnen dit allerlei soorten van groepen zijn, variërend in

grootte, structuur, aard en functie. Keuzes over collectieve activi-

teiten kunnen op vele manieren tot stand komen (zie bijvoorbeeld

Plott, 1976; Hisschemöller e.a., 1984). Hoe de besluitvorming over het

collectief gedrag en de uitvoering ervan plaatsvindt is zoals eerder

gezegd niet onderwerp van deze studie. We beperken ons tot het indivi-

du dat deel uitmaakt van het collectief, in ons geval de Nederlandse

samenleving, en te maken krijgt met de collectieve beslissing die tot

collectief gedrag leidt, in ons geval de inrichting van de elektrici-

teitsvoorziening.

Onder de persoonlijke bijdrage van individuen verstaan we al dat indi-

viduele gedrag dat op enigerlei wijze het collectieve gedrag bevordert

dan wel tegengaat. Het kan bijvoorbeeld inhouden: stemmen, debatteren,

deelnemen aan de Brede Maatschappelijke Discussie, demonstreren. Het

risicodragend gedrag dat we onderscheiden is in objectieve zin te

definiëren als dat gedrag (collectief of persoonlijk) waarbij een

(empirische) kans bestaan dat het leidt tot negatief gewaardeerde ge-

volgen. De benaming objectief is in dit verband betrekkelijk omdat de

bepaling van de risicogrootte altijd mede bepaald wordt door de sub-

jectieve waardering van de gevolgen en kansen op gebeurtenissen in de

toekomst die vaak, en volgens sommigen altijd geschat worden. In

subjectieve zin kan risicodragend gedrag gedefinieerd worden als dat

gedrag, waarvan de attitude (A ) mede bepaald wordt door een verza-
ac t

meling Beliefs waarin negatief gewaardeerde gevolgen in waarschijn-

lijkheidstermen aan dat gedrag worden verbonden. Zo omschreven is er

sprake van een subjectief waarschijnlijkheidsoordeel en een subjec-

tieve vaststelling van mogeliike gevolgen.
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EXTERNE FACTOREN

DEMOGRAFISCHE
KENMERKEN

VERWACHTE EFFEC-
TIVITEIT PERSOON-
LIJKE BIJDRAGE

INFORMATIE -
VERWERVING

BELIEFS OVER
COLLECTIEF
RISICODRAGEND
GEDRAG

BELIEFS OVER
PERSOONLIJK
RISICOORAGENO
GEDRAG

EVALUATIES

ATTITUDE
COLLECTIEF RISICO-
DRAGEND GEDRAG

ATTITUDE
SOONLIJK RISICO-
DRAGEND GEDRAG

NORMATIEVE BELIEFS
OVER PERSOONLIJKE
BIJDRAGE AAN
COLLECTIEF RISICO-
DRAGEND GEDRAG

MOTIVATIE OM TE
CONFORMEREN

NORMATIEVE BELIEFS
OVER PERSOONLIJK
RISICODRAGEND
GEDRAG

MOTIVATIE OM TE
CONFOPMEREN

SUBJECTIEVE NORM
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Figuur 3.2: Theoretisch model over reacties op collectieve,

risicodragende, technologische activiteiten.



Persoonlijk risicodragend gedrag omvat gedrag met betrekking tot de

individueel verwachte gevolgen van collectieve risicodragende

activiteiten. Zoals we reeds in hoofdstuk 2 hebben beschreven doen

zich specifieke implicaties voor bij de persoonlijke confrontatie met

risicodragende technologieën (zie bijvoorbeeld Van der Linden e.a.

1981,' Sundström e.a. 1977), zowel in de vorm van lokale voordelen als

van lokale nadelen, waaronder risico's. Bovendien blijkt de waardering

van de technologie te varieren met de mate van persoonlijke confron-

tatie (zie hoofdstuk 2).

We achten het onderscheid tussen deze twee vormen van risicodragend

gedrag de persoonlijke bijdrage aan collectief gedrag en persoonlijk

risicodragend gedrag, essentieel genoeg om in het theoretisch model te

verwerken.

Op grond van onze voorgaande beschouwingen over de attitude tegenover

de collectieve activiteit van de toepassing van kernenergie en kolen

en de daaruit eventueel voortvloeiende persoonlijke bijdragen zijn

twee factoren toegevoegd, namelijk: 1. de verwachte effectiviteit van

de persoonlijke bijdrage in termen van invloed op de collectieve

activiteit en 2. de Involvement bij deze vormen van energievoor-

ziening.

We veronderstellen dat naar mate een individu een grotere effectivi-

teit van zijn bijdrage verwacht aan het collectieve gedrag en naarmate

het niveau van Involvement hoger is de relatie tussen zijn attitude

tegenover dat collectieve gedrag en zijn gedragsmatige persoonlijke

bijdrage sterker zal zijn. Verder veronderstellen we dat de mate van

Involvement positief samenhangt met de sterkte van de relatie tussen

Beliefs en attitude en tussen subjectieve norm en gedragsintentie.

Door deze factoren op te nemen als zogenaamde externe variabelen wordt

voorkomen, dat in het cognitieve gedeelte de inzichtelijkheid wordt

verminderd door contaminatie van de Beliefs met deze twee factoren.

Ten tweede wordt de verminderde correspondentie tussen attitude en

gedrag opgevangen. Deze wordt verder geoptimaliseerd door geen voor-

spellingen te doen over specifieke acties maar over categorieën van

persoonlijke bijdrager.. In de literatuur wordt er meermalen (bijvoor-

beeld Ajzen en Fishbein, 1977; Liska, 1974] op gewezen, dat een sterke

relatie verwacht mag worden tussen niet-gedragsspecifieke attitude-

objecten en gedragscategorieën, omdat in dat geval de correspondentie
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niet wezenlijk wordt aangetast. Dus de attitude tegenover de toe-

passing van kernenergie correspondeert qua specificiteit met de

gedragscategorie, "verzet tegen kernenergie" maar correspondeert niet

met de gedraging "demonstreren in Borssele via een blokkade".

Behalve de beschreven aanpassingen is het model van Fishbein en Ajzen

gebruikt. Dit houdt dus in dat gedragsintenties tot persoonlijke

bijdragen aan collectief risicodragend gedrag nu beschreven kunnen

worden als een functie van de attitude, tegenover het collectieve

risicodragende gedrag en de subjectieve norm over Je persoonlijke

bijdrage aan het collectieve risicodragend gedrag.

De intentie tot persoonlijk risicodragend gedrag is een functie van

attitude en subjectieve norm met betrekking tot persoonlijk risico-

dragend gedrag.

Het relatieve belang van deze beide factoren is een empirische kwestie

en wordt uitgedrukt in empirische (regressie) gewichten.

Fishbein en Ajzen veronderstellen in hun theorie een eenzijdige

causale relatie tussen attitude en subjectieve norm ererzijds en

gedragsintenties anderzijds.

In recente publicaties wordt regelmatig kritiek uitgeoefend op deze

claim. Een belangrijk argument daarbij is dat van oorzakelijkheid geen

sprake kan zijn omdat met name attitude en intenties (op de subjec-

tieve norm richt de discussie zich niet) uitingen van hetzelfde feno-

meen zijn. In paragraaf 3.3.1 wordt nader ingegaan op deze discussie.

Hier wordt volstaan met de stelling dat oorzakelijkheid twijfelachtig

is en moeilijk aantoonbaar. We geven er de voorkeur aan te veronder-

stellen, dat er (minstens) sprake is van een logische relatie in de

zin van: "als A waar is, zal B ook waar zijn". De voorspelbaarheid van

B uit A of van intenties uit attitude (en subjectieve norm) blijft

onverlet. De in dit onderzoek niet toetsbare causaliteitskwestie wordt

hiermee echter buiten beschouwing gelaten.

De attitude tegenover collectief risicodragend gedrag wordt beschouwd

als een affect uitgedrukt in een bipolaire evaluatie. Hetzelfde geldt

voor de attitude tegenover persoonlijk risicodragend gedrag.

De attitudes worden vervolgens beschouwd als een functie van veronder-

stelde gevolgen van het collectieve gedrag respectievelijk van het

persoonlijk gedrag (Beliefs). De bipolaire evaluaties van deze gevol-

gen worden daarbij gewogen met de veronderstelde sterkte van de rela-

tie tussen attitude-object en ieder gevolg, die uitgedrukt wordt in
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een subjectief waarschijnlijkheidsoordeel (zie paragraaf 3.3.4.1).

Over ieder van de twee attitude objtcten zal een eigen serie Beliefs

bestaan. Gevolgen kunnen eventueel voor beide attitude-objecten

relevant zijn. De Belief-sterkte kan evenwel varieren.

De aard van de relatie tussen Beliefs en attitude kent een vergelijk-

bare discussie als tussen attitude en gedragsintentie de causaliteit

in de relatie is uitermate moeilijk aan te tonen en het is buitenge-

woon onduidelijk in welke gevallen er niet en eventueel wel een

oorzakelijkheid tussen Beliefs en attitude mag worden verondersteld.

In paragraaf 3.4.4 en 3.4.5 wordt nader ingegaan op de relatie tussen

Beliefs en attitude. We geven er ook met betrekking tot Beliefs en

attitude de voorkeur aan (minstens) een logische relatie te veronder-

stellen. Eenzelfde relatie wordt verondersteld tussen normatieve

Beliefs, motivatie om te conformeren, enerzijds en subjectieve norm

anderzijds.

De subjectieve norm wordt beschouwd als een functie van normatieve

Beliefs die aan referentiepersonen of groepen worden toegeschreven,

waarbij deze normatieve Beliefs gewogen worden voor de mate waarin men

zich wenst te conformeren aan het oordeel van de respectieve referen-

tiepersonen. Normatieve Beliefs kunnen betrekking hebben op beide in

het model onderscheiden vormen van gedrag. Referentiepersonen kunnen

voor een of beide gedragsvormen van belang worden geacht.

Als zogenaamde externe factoren zijn opgenomen de factoren verwachte

effectiviteit van de persoonlijke bijdrage, Involvement, de wijze van

informatieverwerving en enkele demografische kenmerken. Voor de eerste

twee factoren werd reeds uiteengezet hoe deze van invloed zijn op de

rest van het model.

Steunend op de conclusies in hoofdstuk 2 veronderstellen we een in-

vloed van de wijze van informatieverwerving op (persoonlijke) Beliefs

en normatieve Beliefs. Vergelijkbare effecten worden verwacht van

enkele demografische kenmerken namelijk sexe, sociaal-economische

klasse, woonplaats, leeftijd, religie en politieke voorkeur.

Met een algemene pijl is een effect verondersteld van het blok externe

factoren op de relatie tussen attitude(s) en intentie en subjectieve
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norm(en) en intenties. Behalve de reeds besproken veronderstellingen

over de invloed van de factoren verwachte effectiviteit van

Involvement zijn effecten van andere externe variabelen moeilijk

voorhands aan te geven. Deze zullen wel geëxploreerd worden.

Tot slot wordt verondersteld dat gedragsintenties direct gerelateerd

zijn aan gedrag. Bij de voorspelbaarheid van gedrag uit intenties zijn

een aantal randvoorwaarden van belang (zie paragraaf 3.4.3).

Van vertoond gedrag kan terugkoppeling plaatsvinden via de externe

factoren op diverse componenten in het model. Dit kan optreden door

verandering op basis van ervaring met de effectiviteit van persoon-

lijke bijdragen, door de factor response Involvement (men raakt door

het eigen gedrag meer betrokken), door veranderingen in demografische

kenmerken (bijvoorbeeld men verhuist, zodat de afstand tot het risico-

object groter wordt) of doordat het vertoond gedrag leidt tot nieuwe

informatie. Een direct effect op Beliefs en normatieve Beliefs kan

daarnaast niet uitgesloten worden.

3.A. BESCHOUWINGEN OVER HET THEORETISCH MODEL

In de voorgaande paragrafen hebben we het theoretisch model beschre-

ven. Het Fishbeln model is als uitgangspunt gekozen en vervolgens zijn

enkele aanpassingen besproken die samenhangen met de toepassing van

het model op de beleving van grootschalige technologieën.

In de volgende paragrafen gaan we nader in op de verschillende compo-

nenten van het model en bespreken we een aantal kanttekeningen en

kritiekpunten, die in relatie tot het Fishbein model gemaakt zijn en

die deels ook voor ons model gelden. We herhalen dat deze kantteke-

ningen niet tot feitelijke aanpassingen leiden, maar wel van belang

zijn voor een juist begrip van het model en voor een verantwoorde

interpretatie van resultaten die gebaseerd zijn op het model.

Achtereenvolgens bespreken we de relatie tussen Beliefs en attitude,

de attitude-gedragsrelatie de betekenis van subjectieve normen en de

relatie tussen intentie en gedrag.
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:j.4.1. DE TOTSTANDKOMING VAN BELIEFS

In het model van Fishbein representeren de Beliefs de cognitieve com-

ponent die samenhangt met de attitude. Beliefs kunnen op ir.eerdere

wijzen tot stand komen: via observatie, op grond van informatie van

anderen of ze kunnen door het individu zelf gegenereerd worden op

basis van logische processen. Volgens Fishbein kunnen mensen vele

Beliefs hebben over een gedraging maar is het individu op basis van

cognitieve beperkingen niet in staat meer dan vijf tot negen Beliefs

op een bepaald moment te overwegen. Deze beperkte set van Beliefs

wordt de set van saillante Beliefs genoemd. Vooral deze wordt geacht

verklaringen te bieden voor de richting en de extremiteit van de

attitude.

Beliefs kunnen meer of minder stabiel zijn. Ze kunnen in de loop van

de tijd veranderen op basis van nieuwe observaties, door andere infor-

matie of door andere redeneringen. Beliefs op basis van observaties

worden wel descriptieve Beliefs genoemd. Het individu zal vertrouwend

op eigen zintuigen in de meeste gevallen overtuigd zijn van de waar-
I

heid van de descriptieve Belief. Gebrekkige waarneming en vergeten

naarmate de tijd na de observatie verstrijkt kunnen de sterkte van de I

Belief verzwakken. In relatie tot grootschalige technologieën als ',

kerncentrales en kolencentrales, is voor de meeste mensen weinig j

sprake van dit type van Beliefs. Er valt betrekkelijk weinig te

observeren dat direct tot relevante Beliefs leidt. Alleen omwonenden

kunnen in enige mate observeren. Wel kan observatie via de media

plaatsvinden met name via film en televisie.

Een tweede soort van Beliefs kan ontstaan op basis van inferentiepro-

cessen. Dit houdt in dat een individu op basis van meerdere bestaande

Beliefs en via een leerproces of een logisch proces komt tot een nieuw

Belief. Bijvoorbeeld mensen hebben Beliefs over de gevolgen van radio-

actieve straling naar aanleiding van het gebruik van atoombommen in de

Tweede Wereldoorlog. Op basis hiervan en op basis van de Belief dat

bij kerncentrales radioactieve straling kan vrijkomen vormen mensen

Beliefs over mogelijke risico's van het gebruik van kernenergie. Een

derde wijze om tot nieuwe Beliefs te komen is op basis van informatie

van anderen die verspreid wordt binnen het sociale netwerk, in de

eigen omgeving en via de massa-gerichte communicatiemedia: pers,

radio, televisie.
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Met betrekking tot de toepassing van kernenergie en kolen is informa-

tie van anderen als achtergrond van Beliefsvorming waarschijnlijk een

dominante factor. Deze grootschalige vaak niet direct zichtbare tech-

nologieën hebben voordelen en nadelen die complex van aard zijn, vaak

op langere ' ermijn pas duidelijk worden en zijn voor de gemiddelde

burger daardoor moeilijk te overzien. Men is dus in sterke mate af-

hankelijk van informatie van anderen. In hoofdstuk 2 merkten we op dat

ondermeer de wijze waarop deze informatie verstrekt wordt en de

geloofwaardigheid van de bron, belangrijke aspecten zijn voor de

acceptatie van nieuwe informatie. Daarnaast hebben we de betrokkenheid

van het individu en zijn bestaande opvattingen in verband gebracht met

de acceptatie van nieuwe informatie (vergelijk ook Kok en De Roon,

1981).

Over de totstandkoming van ieder van de 3 soorten Beliefs is veel

onderzoek verricht. Waarschijnlijk nog het minst over de descriptieve

Beliefs. De research hierover concentreert zich op leer- en geheugen-

processen. In dit soort onderzoek wordt geanalyseerd hoe individuen

leren door observatie, hoe herkenningsprocessen verlopen, waardoor

aandacht wordt getrokken of afgeleid, wat de rol is van de eigen posi-

tie van de persoon in relatie tot het beter of slechter herinneren van

bepaalde associaties en wat de effecten zijn van individuele verschil-

len op herinnering en herkenning. Over de tweede soort van Beliefs de

inferentiele is veel en belangrijk onderzoek verricht. Kenmerkend voor

deze Beliefs is dat het individu bij de totstandkoming verder gaat dan

de directe observatie en gebruik maakt van eerdere ervaringen.

Fishbein en Ajzen (1975) onderscheiden twee basisprocessen die ten

grondslag kunnen liggen aan de vorming van inferentiele Beliefs: 1.

evaluatieve consistentie en 2. probabilistische consistentie.

De evaluatieve consistentie houdt kortweg in dat men geneigd is met de

attitude consistente kenmerken aan attitude-objecten toe te kennen.

Men neigt ertoe positief geëvalueerde objecten positieve kenmerken toe

te schrijven en negatief gewaardeerde objecten negatieve kenmerken.

Omgekeerd is men geneigd aan positief gewaardeerde objecten geen nega-

tieve en aan negatief gewaardeerde objecten geen positieve kenmerken

toe te schrijven. Op grond van deze tendens kan men veronderstellen

dat voorstanders van kernenergie of kolen de voordelen hoog inschatten
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en de nadelen neigen te negeren of te onderschatten. Voor tegenstan-

ders kan het omgekeerde gelden. Het tweede principe dat ten grondslag

ligt aan vorming van Beliefs is de probabilistische consistentie.

Volgens dit principe komt het individu tot de Belief via een koppeling

van Beliefs. Dus bijvoorbeeld: a) grootschalige technologieën zijn

riskant, b) kernenergie is een grootschalige technoljgie, c) kernener-

gie is riskant. Lang niet altijd is eenduidig vast te stellen met welk

principe we te maken hebben. Bijvoorbeeld bij het Belief "kernenergie

is riskant" kan er in geval het een tegenstander betreft sprake zijn

van evaluatieve consistentie. Zoals hiervoor aangetoond kan er even-

zeer sprake zijn van probabilistische consistentie.

3.4.1.1. Subjectieve waarschijnlijkheid

Voor we verder ingaan op het begrip probabilistische consistentie is

het nuttig even stil te staan bij het begrip subjectieve waarschijn-

lijkheid.

De term waarschijnlijkheid wordt bijvoorbeeld op meerdere manieren

geïnterpreteerd. In de literatuur (vergelijk ondermeer Renn, 1981,

Vlek en Stallen, 1979) worden drie concepten onderscheiden:

a. het logische concept, dat aanneemt dat waarschijnlijkheid de graad

van zekerheid weerspiegelt dat een veronderstelling waar is;

b. het distributieconcept, dat ervan uitgaat, dat waarschijnlijkheid

de relatieve frequentie weergeeft van een gebeurtenis over een

bepaalde periode;

c. het personalistische concept, dat inhoudt, dat waarschijnlijkheid

verwijst naar de sterkte van een overtuiging dat een gebeurtenis in

de toekomst zal optreden.

Het begrip subjectieve waarschijnlijkheid zoals dat in de attitude-

theorieën wordt gebruikt is met aJle drie opvattingen verwant,

waarschijnlijk het sterkst met het logische concept en met het

personalistische concept. Fishbein verwijst met name naar Tolman, die

het logische concept hanteert.

Beliefs kunnen een logische redenering inhouden. We gaven reeds een

voorbeeld hoe op basis van meerdere bestaande Beliefs een nieuwe afge-

leid kan worden. Het begrip probabilistische consistentie verwijst
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naar de mate van consistentie in deze redeneringsprocessen. Beliefs

kunnen ook een verwachting van een toekomstige gebeurtenis uitdrukken.

De relatieve frequentie van de gebeurtenis zal daarbij ook een rol

spelen. Onderzoek waarin menselijke inferenties worden vergeleken met

inferenties volgens de normatieve waarschijnlijkheidsleer toont aan

dat deze modellen in redelijke mate psychologische inferentieprocessen

beschrijven.

Peterson en Beach (1967) kwamen tot deze conclusie op grond van een

overzicht van meerdere studies, waarin proefpersonen schattingen

maakten van proporties, gemiddelden, varianties en correlaties van

variabelen in steekproeven en populaties.

Fishbein en Ajaen (1975) concluderen op basis van deze gegevens dat

Beliefs in sterke mate gebaseerd worden op consistente, probabilis-

tische denkprocessen. Zij stellen dat mensen consistent en stabiel

zijn in het bepalen van probabilistische relaties tussen Beliefs.

Nieuwe informatie over een object zal implicaties hebben voor andere

Beliefs over het object.

Er is echter ook onderzoek dat deze claim van rationele Beliefvorming

in twijfel trekt. McGuire (1969) bijvoorbeeld vond een relatie tussen

waarschijnlijkheidsoordelen en de wenselijkheid van een gebeurtenis.

Dit onderzoek suggereert dat de probabilistische consistentie ver-

stoord kan worden door de neiging naar evaluatieve consistentie.

Fishbein en Ajzen (1975) maken daarom terecht de kanttekening dat de

mate van probabilistische consistentie in veel onderzoeksresultaten

een geflatteerd beeld kan geven, vooral gezien het feit dat in het

onderzoek weinig emotionele onderwerpen zijn opgenomen. Het valt te

verwachten dat motivationele processen een grotere rol zullen spelen

bij onderwerpen die een grotere mate van betrokkenheid oproepen.

Het werk van onder ande.e Tversky en Kahneman (1974, 1979),

Lichtenstein, Fischhoff en Philips (1982) heeft meerdere malen aange-

toond dat subjectieve waarschijnlijkheden in veel gevallen afwijken

van wat op grond van de normatieve modellen verwacht zou mogen

worden. Zo werden "fouten" geconstateerd ten govolge van: onjuiste

beoordelingen van de representativiteit van de stimuli (Tversky en

Knhncman, 1974; Kalineman en Tversky, 1972; Bar-Hillel, 1982), de

beschikbaarheid en levendigheid van informatie over de te beoordelen
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gebeurtenissen ("availability") (Tversky en Kahneman , 1974) ankering

(Tversky en Kahnemart , 1974), te veel vertrouwen in eigen accuratesse

f. Lichtenstein e.a., 1977; Fischhoff e.a., 1982) en diverse

contexteffecten ("framing") (Slovic, 1983; Tversky en Kahneman ,

1981).

Tevens blijken mensen zeer matig te zijn in het schatten van frequen-

ties in absolute zin. Gebeurtenissen met een lage frequentie worden

sterk overschat, activiteiten met een hoge frequentie worden onder-

schat (vergelijk Daamen, Midden, Verplanken, 1985).

De conclusie van Fishbein en Ajzen (1975) lijkt dus gebaseerd op

onvoldoende gegevens. De constatering van onjuistheden in waarschijn-

lijkheidsoordelen zoals beschreven in bovenvermelde studies wil echter

niet zonder meer zeggen dat het beoordelingsproces irrat'jneel moet

worden genoemd. Kruglanski en Ajzen (1980) pleiten in dit verband voor

een onderscheid tussen fouten ("errors"), vertekening ("bias") en

irrationaliteit. Vertekening interpreteren zij als een subjectieve

voorkeur voor een bepaalde propositie of redenering. Deze vertekening

kan een raotivationele achtergrond hebben zoals "wishful thinking" of

een cognitieve, bijvoorbeeld als het individu bepaalde achtergrond

Beliefs met de actuele situatie in verband brengt.

Fouten ("errors") worden door Kruglanski en Ajzen gedefinieerd als een

inconsistentie tussen een propositie en feitelijke informatie.

Epistemologische rationaliteit wordt door hen gedefinieerd als een

manier van kennisverweiving ofvel een manier van "waarheidsbepaling"

die te rechtvaardigen valt. Vertekening en fouten kunnen onafhankelijk

van elkaar ontstaan. Bejde zijn niet strijdig met rationaliteit. Het

is bijvoorbeeld niet irrationeel kennis te baseren op niet alle be-

staande informatie omdat dit in veel gevallen eenvoudig niet haalbaar

is. Fouten kunnen dan echter wel ontstaan. De zogenaamde heuristieken

van Tversky en Kahneman (1974) kunnen in deze denkwijze zeker

rationeel genoemd worden: gegeven de omstandigheden van meestal

beperkte informatie er een beperkte informatie-verwerkingscapaciteit

bieden deze vuistregels goede steun bij inferentieprocessen. Zoals

dikwijls aangetoond kunnen deze vuistregels niettemin een serieuze

foutenbron zijn.
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Uit het attributie-onderzoek komen ook een aantal factoren naar voren

die de vorming van Beliefs volgens het principe van de probabilis-

tische consistentie aantasten.

Onder meer Kruglanski en Ajzen (1980) en Bowerman (1978) wijzen op

deze mogelijkheid. Fishbein heeft deze gedachtengang genuanceerd. Hij

beschrijft dat lang niet altijd ego-defensie een rol speelt: mensen

schrijven ook J. -dien zij niet zelf de actor zijn positieve gevolgen

toe aan de persoon en negatieve aan externe oorzaken. Fishbein erkent

echter dat zijn conclusie gebaseerd is op studies die weinig te maken

hebben met sterk involverende, emotionele onderwerpen. Juist op deze

onderwerpen kan verwacht worden dat ego-defensie optreedt.

Kruglanski en Ajzen (1980) bespreken ook een aantal oorzaken van

beoordelingsfouten. Naast de reeds vermelde noemen zij: hedonistische

relevantie (mensen schrijven gebeurtenissen met voor hen belangrijke

gevolgen toe aan interne factoren, dat wil zeggen aan een actor),

geloof in een rechtvaardige wereld (men krijgt wat men verdient)

(vergelijk Lerner en Miller, 1978), attributie van

verantwoordelijkheid (de behoefte om ernstige gevolgen aan iemand toe

te schrijven), verschillende cognitieve schemata (Kelley, 1972). Het

voert in dit bestek veel te ver om een meer gedetailleerd overzicht te

geven van deze cognitieve en motivationele oorzaken van vertekeningen

en onnauwkeurigheden bij de vorming van Beliefs. Hiervoor verwijzen we

naar Kruglanski en Ajzen (1980) en Kahneman , Slovic en Tversky

(1982).

De verschillende studies overziend kunnen we voorzichtig concluderen

dat menselijke inferentieprocessen redelijk rationeel en consistent

zijn, maar tegelijkertijd onnauv»keuright den kunnen bevatten op grond

van, motivationele, cognitieve en situationele factoren.

3.4.2. DE RELATIE TUSSEN BELIEFS EN ATTITUDE

Fishbein definieert de attitude als een bipolaire unidimensionale

evaluatie. Deze attitude wordt voorspeld op basis van de formule

Att = ZBE. Het model valt met deze beschrijving in een bredere

categorie van zogenaamde "expectancy value" modellen (E.V.). Andere

voorbeelden van dit type modellen zijn: het attitudemodel van

Rosenberg (1956), de "subjective expected utility" theorie (Edwards,
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1954) de inforraatie-integratie theorieën (Anderson, 1970), Anderson en

Shanteau (1970), Bettman (1975) en de arbeidssatisfactietheorie van

Vroom (1964) (vergelijk Feather, 1982).

Over de validiteit van deze bilineaire modellen is veel gediscussieerd

en ook onderzoek verricht. We bespreken kort een aantal van de proble-

men die vastzitten aan deze modellen er, die ook gelden voor de relatie

Att = 2BE en Att = IBE. Daarnaast komen enkele meer specifieke
act o

aspecten aan de orde van de relatie tussen Beliefs en attitude in het

model van Fishbein.

3.4.2.1. De lineaire-coropensatorische combinatieregel

Het model kent een combinatieregel die uit twee stappen bestaat;

1. het vermenigvuldigen van Beliefs met de bijbehorende evaluaties

2. het sommeren van deze producten.

Men kan zich afvragen in hoeverre deze stappen overeenkomen met het

cognitieve proces van individuen. Beide stappen dienen in principe

geldig te zijn om de validiteit van het model te bewerkstelligen.

Bettman, Capon en Lutz (1975) vonden ondersteuning voor het

Fishbeinmodel (Att = XBE) op basis van een variantie-analytische

benadering waarbij proefpersonen een evaluatief oordeel gaven over

objecten op basis van 2 Beliefs, waarbij Beliefsterkte en evaluaties

gevarieerd werden aangebodpn. ue onderzoekers vonden

a) de dubbele twee weg-interactie binnen Beliefs die het model voor-

spelt (BE) en

b) een additief effect tussen Beliefs (ÏBE).

Andere effecten zoals interactie tussen Beliefs en evaluaties die niet

bij elkaar hoorden waren zwak of afwezig. Dit experiment roept natuur-

lijk wel de vraag op hoe het model zou we '<-~n in een vergelijkbaar

experiment met meer dan twee Beliefs.

Anderson en Shanteau (1970) onderzochten de combinatieregel in het

kader van hun informatie integratietheorie. Zij deden dit in een

experiment met zogenaamde Ü iplex weddenschappen. Deze duplex wedden-

schappen bestaan uit een onafhankelijke winst- en verliescomponent. De

waarde van iedere component wordt berekend met het product van de

enerzijds waarschijnlijkheid van respectievelijk winnen of verliezen

en anderzijds de subjectieve waarde van het geldbedrag dat gewonnen of

lib



verloren kon worden. De totale waarde van de weddenschap is de som van

de twee waarden van de twee componenten. Deze totale waarde blijkt

maar gedeeltelijk volgens het bilineaire model beschreven te kunnen

worden. De vermenigvuldigingsstap blijkt goed te werken, de stap van

het optellen blijkt wisselend succesvol. Ook Bettman (1975) komt in

een experiment waarin hij de modellen van Anderson en Cunningham

vergeleek tot de conclusie dat de resultaten ambivalent zijn. Bettman

vond onder andere dat bij een hoog niveau van negatieve gevolgen de

mate van onzekerheid minder van belang is. Hij stelt dat gewoon verme-

nigvuldigen van waarschijnlijkheid en gevolg te simpel is. Bettman

wijst op het ontbreken van een theorie die specificeert hoe de gewich-

ten van de componenten dienen te variëren over soorten van gevolgen en

omstandigheden zoals bijvoorbeeld de grootte van het gevaar, het aan-

tal mogelijke keuzen en het belang van de keuze.

Jaccard e.a. (1981) onderzochten experimenteel de geldigheid van de

additiviteitsregel in de E.V.-modellen. In zijn experiment over het

gebruik van voorbehoedsmiddelen vond hij resultaten die consistent

waren met het A = SBE attitudemodel,
o

Een andere kwestie met betrekking tot de additiviteitsregel is of BE's

alleen gesommeerd dienen te worden of ook gemiddeld moeten worden. Dit

verondersteld ook verschillende psychologische processen. In het

eerste geval leidt toevoeging van iedere positieve BE tot versterking

van de attitude. In het laatste geval kan bijvoorbeeld door toevoeging

van een licht positieve BE een sterk positieve attitude iets minder

positief worden. In het model van Fishbein wordt sommatie voorgesteld.

Er zijn echter enige aanwijzingen die pleiten voor een middelend model

(Anderson, Bettman, Capoi., Lutz, 1975).

Fundamentele kritiek van andere aard op de vermenigvuldigingsoperaties

komt van Schmidt (1968) en Falbo en Becker (1982). Schmidt stelt dat

de vermenigvuldigingsoperatie, ratioschaien verlangt op beide compo-

nenten om logisch betekenisvol te zijn. In het geval de componenten op

intervalniveau zijn weergegeven zijn alle transformaties toegestaan

van het type X + b, waarbij x de schaalscore is en b een positieve of

negatieve constante.
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Immers, alleen het variabele nulpunt versch •'f t in zo'n geval, maar

alle kenmerken van de intervalschaal blijven gehandhaafd. Schmidt laat

zien, dat het muitiplicatieve model in feite een additieve component

krijgt en daarom niet getoetst kan v/orden met data op intervalniveau:

E x V wordt in dat geval namelijk:

(E + c) x (V + k) = EV + kE + cV + ck

kE en cV zijn in dat geval variabelen, die als additieve componenten

in het multiplicatieve model sluipen. In een toets met artificiële

data vond Schmidt zeer wisselende correlaties tussen verschillende

transformaties van E en V.

Meertens en Stallen (1981) vonden echter in hun studie over attitudes

tegenover kernenergie een zeer sterke samenhang (r = 0,91) tussen XBE

op basis van Beliefs met een range van 0-8 en ZBE op basis van Beliefs

met een range van -A tot A.

Schaeffer e.a. (1981) onderzochten de validiteit van een ZBE-model om

attitudes tegenover kernenergie te meten. Het model bleek vrij onge-

voelig voor schaalkenmerken. Door de waarde van verschillende B x E

combinaties te veranderen veranderde hij de schaalrange van £BE. De

schaal van BE-producten vertoont "gaten", Schaeffer gebruikte

bijvoorbeeld schalen B en E lopend van -3 tot +3. Door de waarde van

bepaalde producten te veranderen ( 2 x 3 werd 5 en 3 x 3 werd 6) werd

de schaal oplopend met niet meer dan een stap van -6 tot +6 in plaats

van -9 tot +9 met wisselende stapjes. De correlaties van de getrans-

formeerde £BE met het attitudecriterium waren even hoog als van de

originele schaal. Schaeffer paste ook een transformatie op de E-schaal

toe. Uitgaand van het idee, dat goede gevolgen verzadigen en negatieve

gevolgen escaleren nam hij in navolging van Coombs en Avrunin (1977)

een niet-lineaire utiliteitsfunctie aan.

De correlaties van ZBE op basis van getransformeerde scores bleken

nauwelijks af te wijken van het oorspronkelijke model. Schaeffer's

resultaten ondersteunen het pragmatische ctandpunt dat door Fishbein

en Ajzen (1975) en Edwards (195A) wordt ingenomen. Zij erkennen de

theoretische bezwaren maar verdedigen hun handelswijze op basis van

het criterium van de predictieve validiteit. We volgen Fishbein en

Ajzen en Edwards in hun stelling dat de formule bruikbaar is indien de

predictieve validiteit daar in voldoende mate aanleiding toe geeft.
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3.4.2.2. Zijn B en E voldoende en noodzakelijk?

Een andere vraag die gesteld kan worden over het model is of de

formule Att = 2BE wel de juiste componenten bevat. Met name concen-

treert de discussie zich op de evaluatieve component. Fishbein en

Ajzen (1975) stellen op basis van een aantal studies dat het ZBE model

de hoogste predictieve waarde blijkt te hebben. Een alternatief voor

de evaluatieve component zou de factor "belang van het attribuut"

kunnen zijn. Woo en Castore (1980) bestudeerden houdingen tegenover

een geplande kerncentrale in Indiana, V.S. Zij pasten het objectge-

richte Fishbeinmodel toe (AttQ = IBE).

Woo en Castore voegden aan het oorspronkelijke model een subjectieve

belangscore toe, op grond van deze meting concludeerden ze dat voor-

en tegenstanders de positieve en negatieve gevolgen niet even belang-

rijk vonden: voorstanders vonden de voordelen belangrijker en tegen-

standers de nadelen. Mensen met een neutrale houding hadden geen

voorkeur. Woo en Castore benadrukken hiermee het belang van de factor.

De conclusie van Woo en Castore komt overeen met de resultaten van

Eiser en Van der Pligt, die een soortgelijke analyse verrichtten. In

beide studies wordt echter niet vermeld of de predictieve validiteit

van het model toenam. Fishbein's positie is dat de factor belang niets

wezenlijks toevoegt aan de formule. Belang kan op drie manieren geïn-

terpreteerd worden:

a. het belang van het attribuut voor een individu. Deze vorm, die

onder andere aanwpzig is in Rosenberg's model, blijkt sterk te

correleren met de aluatieve dimensie (E). Zeer negatief en zeer

positief gewaardeerde attributen worden belangrijk gevonden;

b. het belang van het attribuut als een kenmerk van het object. Deze

opvatting van belang komt volgens Fishbein en Ajzen sterk overeen

met de sterkte van de Belief. Dus als iemand in sterke mate vindt

dat kerncentrales kunnen leiden tot radioactieve emissies dan zal

hij dat ook een belangrijk kenmerk vinden van kerncentrales;

c. het belang van het attribuut als een determinant van de attitude.

Ook deze opvatting van belang blijkt niet erg bruikbaar. Zo vonden

Kaplan en Fishbein (1969) geen relatie tussen de belangscore en de

plaats van de Belief in de Beliefshierarchie. Ook Schaeffer (1981)

vond resultaten die de noodzaak van de factor belang niet onder-
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steunden. BE, bestaande uit Beliefs over de toepassing van kern-

energie correleerde r = 0,83 met de direct gemeten attitude op

basis van de semantische differentiaal (Att ). ZW.e (W = belang)

correleerde r = 0,58 met de attitude en dezelfde correlatie voor

SBW was r = 0,78.

Een vraag waar Schaeffer zich niet mee bezighield was de vraag of het

model ook eenvoudiger kon. Falbo en Becker (1982) hebben op deze

mogelijkheid gewezen. Met name zou dit kunnen door de evaluatieve

component te laten vallen. Deze draagt niet bij aan het voorspellende

vermogen: namelijk indien de evaluatie score geen variantie heeft,

omdat iedereen het eens is over de goedheid of slechtheid van bepaalde

gevolgen. Er bestaat dan sociale consensus. Deze kan vooral optreden

bij sociaal relevante onderwerpen, waartoe ook de invoering van

energietechnologieën te rekenen valt. Wellicht ten overvloede zij

benadrukt dat het achterwege laten van de evaluaties niet betekent dat

op individueel niveau de evaluaties irrelevant geworden zijn.

Verschillen in attitude kunnen er echter niet meer mee opgespoord

worden.

Minstens drie criteria lijken vanuit een predictief gezichtspunt van

belang bij de beslissing het model te reduceren tot "Beliefs only":

a) de variantie van ieder van de componenten

b) de covariatie van de componenten

c) de covariatie met een relevant criterium.

De evaluatieve component verliest zijn predictieve waarde in geval a):

er is sprake van sociale consensus met betrekking tot de evaluatie, in

geval b): de evaluatie wordt geïmpliceerd in de Belief, c): het

product van de twee componenten verklaart niet beter een bepaald

criterium dan de Belief op zich.

3.4.2.3. Is ZBE unidimensioneel?

Meerdere auteurs (onder andere Bagozzi, 1981a-b, Verhallen en Pieters,

1984) vragen zich af of het zinnig is een index EBE te berekenen. Dit

veronderstelt dat één dimensie ten grondslag ligt aan de BE's. Het is

echter plausibel dat er in plaats van een simpele sommering een afwe-

ging plaatsvindt tussen verschillende soorten van gevolgen. Zo maken
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Verhallen en Pieters een onderscheid in persoonlijke en collectieve

kosten. Een ander onderscheid betreft te verwachten voordelen en te

verwachten nadelen of risico's. In dit verband is de prospecttheorie

van Kahneman en Tversky (1979) van belang. Deze stelt dat de utili-

teit van een kans op winst kleiner is dan de (negatieve) utiliteit van

een kans op verlies. De laatste weegt dus zwaarder mee in aanvaard-

baarheidsoordelen (zie figuur 3.3).

UTILITEIT

VERLIES WINST

Figuur 3.3: De utiliteit van winst- en verlieskansen. Ontleend aan

Kahneman en Tversky (1979).

Uitgaand van dit principe zou het minstens zeer versluierend werken om

de verwachte voor- en nadelen van een bepaalde beslissing of gedraging

zonder meer te sommeren. Een meer gedetailleerde structurering van de

Beliefs met de mogelijkheid tot gedifferentieerde weging lijkt veel

zinvoller, net name indien waarde wordt gehecht aan de mogelijkheid om

de cognitieve component inhoudelijk beter te kunnen begrijpen.

3.4.2.4. De volgorde van attitude en Beliefs

Ajzen en Fishbein (1980) stellen dat de attitude mede bepaald wordt

door Beliefs en in het bijzonder door de sailllante Beliefs. Zij

claimen hiermee in feite dat a) attitudes niet bestaan zonder cogni-

ties en b) dat de omgekeerde relatie niet bestaat. Door Zajonc (1980)
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en Zajonc en Markus (1982) is op deze stellingen kritiek geleverd.

Zajonc stelt dat de mens twee aparte reactiesystemen heeft: een

affectief systeem, dat hij holistisch, globaal primair en lichamelijk

noemt. Daarnaast bestaat het cognitieve systeem dat cerebraal georiën-

teerd is en dat meer gedifferentieerd is. Het affectieve systeem hangt

volgens Zajonc niet af van cognities, maar is autonoom. Het is een

snelle moeilijk herroepbare onvermijdelijke reactie. Als je een

vreemde ontmoet zal een affectieve reactie optreden. We kunnen ons

misschien na afloop van de ontmoeting niet meer herinneren wat voor

kleur haar de ander had, maar we ontsnappen niet gemakkelijk aan een

reactie in de zin dat de ander ons prettig of onprettig voorkwam of

ons aantrok of afstootte.

Zajonc stelt dat affectieve reacties vaak de allereerste reacties van

een organisme zijn en voor de lagere organismen zijn de affectieve

reacties ook de meest dominante. Als we eten proeven hebben we onmid-

dellijk een affectieve reactie. Latere cognitieve argumenten zullen

daar niet zo gauw iets aan veranderen. Zajonc gaat niet zo ver om te

stellen dat affectieve reacties altijd voorafgaan aan de cognities.

Hij onderscheidt verschillende processen waarbij de volgorde van

affect herkenning en onderscheiding van kenmerken varieert (zie

Zajonc, 1980). Het is nog niet echt duidelijk wanneer het ene of het

andere proces plaatsvindt.

Van Raaij (1982) onderscheidt, voortgaand op Zajonc's werk, een proces

waarbij na de zintuigelijke codering een primaire affectieve reactie

plaatsvindt, gevolgd door een cognitieve uitwerking in de vorm van

herkenning en discriminatie waarbij de nieuwe informatie geïntegreerd

wordt met bestaande denkbeelden. Hierna volgt dan een secundaire

affectieve reactie die vaak in grote lijnen gelijk zal zijn aan de

primaire, maar die beter onderbouwd en doordacht is. Andere factoren

kunnen dit proces beïnvloeden. Krugraan (1965, 1977) vond dat in een

situatie van lage betrokkenheid geen cognitieve uitwerking plaatsvond

na de primaire affectieve reactie. Daarnaast is de beschikbare tijd

een factor. Indien een individu snel moet handelen zal hij dit

gemakkelijk doen op basis van een eerste primaire reactie, volgens

deze modellering van de relatie tussen cognitie en affect.

We sluiten deze korte beschouwing over cognitie en affect af met te

wijzen op de traditie van cognitieve consistentie-theorieën. Terecht
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merkt Zajonc op dat bij deze theorieën lang niet altijd sprake is van

cognitie - cognitie consistentie maar ook vaak van affect - cognitie

en affect - affect relaties. Bij de laatste soort die bijvoorbeeld

voorkomt in Heider's balans-theorie vindt affectverandering plaats

zonder vooraf te gaan door een cognitieve verandering. Hoewel het

onderzoek op dit onderwerp nog niet zeer veel omvattend is lijkt de

stelling van Fishbein en Ajzen dat attitudes altijd bepaald worden

door cognities en dus post-cognitief zijn moeilijk houdbaar.

3.4.2.5. De saillantie van Beliefs

Een belangrijke kwestie ten aanzien van de selectie van Beliefs be-

treft de saillantie van verschillende Beliefs. Deze wordt gedefinieerd

als de snelheid waarnee een persoon bepaalde Beliefs kan genereren:

een Belief wordt saillant genoemd naarmate dit gemakkelijker of

sneller gebeurt. Fishbein stelt dat een individu indien gevraagd

gemiddeld 5 tot 9 Beliefs kan noemen. Dit zijn dan de Beliefs die op

dat moment de attitude bepalen. Hij baseert dit op onderzoek naar

aandacht- en begripsvermogen en informatieverwerking. Fishbein erkent

wel dat het aantal Beliefs dat saillant kan blijken te zijn sterk

afhangt van de intensiteit van de elicitatieprocedure". Met meer

moeite kunnen er meer gegenereerd worden. Bovendien zouden we kunnen

veronderstellen dat een reeds langere tijd gevestigde attitude niet

alleen gebaseerd is op de Beliefs die op een gegeven moment saillant

zijn. Het is mogelijk dat een individu argumenten op een specifiek

moment niet kan genereren. Even later kan er een herinnering optreden.

Ook het omgekeerde kan gebeuren. Een "te goede" elicitatieprocedure

kan Beliefs genereren die niet saillant zijn in de zin dat ze de

attitude niet meer bepalen. Dit is in het kader van vooronderzoek

moeilijk vast te stellen. Een suggestie is (Fishbein en Ajzen, 1975)

dat de Beliefsterkte meestal afneemt als de saillantie afneemt, maar

dat deze sterkte op een bepaald moment in de reeks van opgewekte

Beliefs weer kan toenemen: de persoon kan dan een Belief noemen, die

niet centraal is, maar wel extreem. Het idee is dat zolang de sterkte

afneemt rnet iedere volgend genoemde Belief er nog sprake is van

saillante Beliefs. Meer dan een vuistregel is dit idee echter niet.

•-'Hierbij worden enkele respondenten uit de populatie gevraagd de
voordelige, nadelige en eventueel andere gevolgen te noemen, die men
aan •'.et attitude-object toeschrijft,
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Het is dus moeilijk op individueel niveau vast te stellen welke

Beliefs saillant zijn. Nog iets moeilijker is het om de saillante

Beliefs van een populatie vast te stellen. Onvermijdelijk krijgen we

te doen roet Beliefs die globaal gezien de meest saillante zijn. Deze

worden wel de modale saillante Beliefs genoemd.

Een alternatieve benadering om de saillantie van Beliefs vast te

stellen in een populatie, kan bestaan uit een regressie-analyse

waarbij de Beliefs met de hoogste gewichten het meest voorspellend

zijn voor de attitude. Enige voorzichtigheid dient hierbij echter wel

betracht te worden met correlerende Beliefs. De mogelijkheid bestaat

dat sommige Beliefs een te lage positie krijgen in de volgorde.

In het Fishbeinmodel wordt er voor gepleit slechts de saillante

Beliefs, voorzover mogelijk, op te nemen in de vragenlijst. De onder-

zoeker kiest a priori op grond van een vooronderzoek, de Beliefs uit.

Hij zal er naar streven zo veel mogelijk verschillende Beliefs op te

nemen, dat wil zeggen hij voert in het beste geval een soort subjec-

tieve mentale factoranalyse uit en kiest van elke factor een represen-

tatief Belief. Het valt te betwijfelen of deze werkwijze altijd zo

voordelig is. De methode is weliswaar zuinig maar leent zich ander-

zijds slechts voor predictieve doeleinden. Een inhoudelijke analyse

van de cognitieve structuren die gekoppeld zijn aan de attitude is

eigenlijk op basis van de Beliefs, gemeten met losse items niet erg

betrouwbaar. Desalniettemin is dit een vaak gebezigde praktijk.

Voor een betrouwbaarder analyse van de cognitieve structuur is het van

belang meer Beliefs te meten of althans meer items over dezelfde

Beliefs- onderwerpen. Op deze wijze wordt het mogelijk ook kwantita-

tief analyses uit te voeren over de aan de Beliefs ten grondslag lig-

gende cognitieve structuur.

3.4.3. DE CAUSALITEIT VAN ATTITUDE, INTENTIE EN GEDRAG

Fishbein en Ajzen (1975) nemen aan dat de relatie attitude-intentie-

gedrag slechts één richting kent: intenties bepalen gedrag en attitu-

des bepalen (mede) intenties. Er is sprake van een zeer rationele

opvatting over de relatie tussen attitude en gedrag. In hoeverre is

deze vrij extreme stellingname houdbaar, in het bijzonder in relatie
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tot het gedrag dat in deze studie aan de orde is? De gedragingen die

in deze studie bestudeerd worden, met name de persoonlijke bijdragen,

lijken tamelijk rationeel van aard. Mensen zullen in het algemeen

bewust kiezen voor verzet tegen of ondersteuning van de inzet van

energietechnologieën. Het lijkt derhalve redelijk om een proces te

veronderstellen waarbij mensen intenties ontwikkelen op basis van hun

attitude en op basis van de sociale ondersteuning die men waarneemt.

De resultaten in hoofdstuk 2, bladzijde .. over de totstandkoming van

actiegedrag ondersteunen deze veronderstelling. Ook stemgedrag blijkt

goed voorspeld te kunnen worden uit attitude en subjectieve norm

(hoofdstuk 2, paragraaf 2.8.1).

We kunnen echter de vraag blijven stellen of er sprake is van bein-

vloeding van intenties door de attitude of dat er sprake is van een

parallellistisch verband. Ten tweede kunnen we de vraag stellen of het

mogelijk is dat het gedrag de attitude beïnvloedt. Zonder dat we dit

onderwerp uitputtend kunnen behandelen en zonder dat we in filoso-

fische discussies over gecompliceerde begrippen als rationaliteit en

causaliteit willen belanden, gaan we toch iets verder in op deze

belangrijke kwestie.

In de literatuur over ego-defensie zijn indicaties te vinden voor de

invloed van gedrag op attitude en cognities (Kruglanjki en Ajzen,

1979). Mensen veranderen Beliefs om hun gedrag te rechtvaardigen. Ook

de "subjective competence" theorie (Bowerman, 1978) veronderstelt een

aanpassing van Beliefs in het geval een positief zelfbeeld aangetast

dreigt te worden bijvoorbeeld via een verbinding van het individu met

een negatief gewaardeerd gevolg. Bijvoorbeeld de Belief: "ik stem op

een partij die kernenergie ondersteunt", kan in combinatie met de

Belief "ik ondersteun alleen waardevolle activiteiten" leiden tot een

versterking van de Belief "kernenergie is positief voor de samenle-

ving". Ook de dissonantietheorie (Festinger, 1957) en Bern's perceptie-

theorie (Bern, 1967) voorspellen attitudeverandering op grond van

gedrag. Fishbein's argument dat gedragsinvloed altijd via Beliefs

verloopt ("ik stem op een partij ..." is een Belief) is op zich juist,

maar is verwarrend omdat het geen Belief over het attitude-object

betreft, maar een Belief over de persoon zelf.
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Vanuit een meer filosofisch georiënteerd gezichtspunt is de vraag

gesteld of ar wel sprake kan zijn van een causale relatie tussen atti-

tude en intenties en gedrag. Eiser (1.980) stelt dat de relatie tussen

attitude en gedrag in essentie logisch van aard is, analoog aan de

relatie tussen het uiten van taal en de betekenis ervan. We moeten

aannemen dat woorden een betekenis hebben om taaluitingen te kunnen

begrijpen maar de betekenis van een woord hoeft niet als iets onaf-

hankeiijks beschouwd te worden dat het uiten van woorden veroorzaakt.

Zoals woorden een betekenis hebben, hebben mensen attitudes. Het

attitude-concept is net zo belangrijk voor het begrijpen van gedrag

als het concept "betekenis" voor taal. Een attitude kan in deze visie

dus beschouwd worden als de betekenis van het vertoond gedrag.

Wllmer (1982) gaat nader in op de relatie tussen attitude en gedrag.

Zijn eerste stelling is dat niet alle gedrag voorafgegaan wordt door

intenties, attitudes en Beliefs. Bijvoorbeeld wegspringen als een

pistool wordt afgevuurd. Mensen vertonen vaak minder intentioneel

gedrag. Echte kritiek op het model van Fishbein wordt hiermee niet

geleverd omdat het model zich beperkt tot intentioneel beredeneerd

gedrag. In Vollmer's visie zijn Beliefs, behoeften, intenties en [

gedagingen aspecten van hetzelfde verschijnsel: "Separate inner ;

expressions of want ing have no privileged position. They are not whet V

wanting essentially and in all cases consists in. For wanting also

consists in trying to get and in many cases trying to bring about G is

the essential aspect of wanting G.

Wanting cannot be conceived as a causal determinant of acting. For

acting itself is, or can be, an instance of wanting. Trying to bring

about G can be the only expression of wanting. These antecedents and

accompaniements whatever they may be (usages, words, feelings) are not

the causes of the actions <Vollmer, 1982)."

Handelingen zelf zijn dus in deze redenering net zo goed uitdrukkingen

van iets willen als de Beliefs of de attitude dat zijn. Tussen deze

verschillende concepten bestaat een intrinsieke relatie en niet nood-

zakelijkerwijs een causale relatie volgens Volimer. Beliefs en gedrag

zijn in Vollmer's idee aspecten van hetzelfde psychologische ver-

schijnsel waarbij de causaliteit niet is aan te geven. Attitudes en

gedrag dienen in deze redenering als indicatoren van elkaar. Het

onderscheid in de verschillende joncepten (Beliefs, attitudes, etc.)

is dus ook in deze gedachtengang nog steeds waardevol.



Zoals reeds aangeduid wordt in het model van Fishbein wel een causale

invloed van gedrag op attitudes erkend maar alleen via veranderingen

in Beliefs. Op basis van het voorgaande en mede op basis van de

betrekkelijkheid van de volgorde van Beliefs- en attitudevorming (in

paragraaf 3.4.2.3 gingen we hier nader op in) lijkt het redelijk de

schurpe claims van 'ishbein enigszins te relativeren in de zin dat het

door hem voorgestelde proces niet het enige is. Niet intentioneel

gedrag vormt raet name een belangrijke categorie van gedragingen waar-

bij de attitude een minder belangrijke rol speelt (bijvoorbeeld

gewoontegedrag). De opgeworpen vragen zijn moeilijk toetsbaar, en

vereisen een experimentele aanpak. In dit onderzoek laten we het

probleem grotendeels buiten beschouwing. We zullen niet toetsen of er

een oorzakelijke relatie is tussen attitude ei gedrag en welke rich-

ting deze eventueel heeft. Wel zal onderzocht worden in hoeverre de

veronderstelde relaties tussen enerzijds de houding tegenover de

collectieve beslissing om kolen dan wel kerncentrales te bouwen en

anderzijds de intentie om een persoonlijke bijdrage met betrekking tot

deze beslissing te leveren niet weersproken worden door empirische

verbanden. We zullen daarbij nagaan in welke mate de intentie tot

persoonlijke bijdragen uit de genoemde attitude voorspeld kan worden,

waarbij tevens de invloed van vertoond gedrag en subjectieve norm mede

in de analyse zullen worden betrokken.

3.4.4. SOCIALE EN SUBJECTIEVE NORM

In het model van Fishbein speelt de normatieve component naast de

attitude een belangrijke rol bij de voorspelling van de gedragsinten-

ties. Het is mogelijk in het modei het voorspellend potentieel van de

subjectieve norm vast te stellen, mede in relatie tot het voorspellend

vermogen van de attitude. Dit betekent dat zowel de met de attitude

gemeenschappelijke als de unieke variantie die van de intentie door de

subjectieve norm wordt verklaard, kan worden vastgesteld. De relatieve

sterkte van attitude en subjectieve norm is in Fishbein's beschrijving

object-specifiek en empirisch van aard. Een additief model (zoals bij

Fishbein: I=w(Att) + w(Sn)) levert mi -.r specifieke informatie over de

relatie tussen attitude, subjectieve norm en intenties dan het oudere

zogenaamde consistentiemodel, waarmee alleen kon worden aangetoond dat
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congruentie van attitude en subjectieve norm de attitude-gedragscon-

sistentie verhoogde (zie onder andere Warner en DeFleur, 1969), zonder

dat duidelijk werd of er sprake was van een additief of een interactie

effect. Ajzen en Fishbein (1970) en Liska (1974) vermelden een aantal

studies waarin het additionele effect van de subjectieve norm wordt

aangetoond. Een aantal factoren blijkt de betekenis van de subjectieve

norm of "social support" zoals dat in de iets oudere literatuur wel

wordt genoemd te beïnvloeden.

Op basis van laboratorium- en survey-onderzoek worden als factoren

genoemd: groepsgrootte, groepscohesie, groepsstatus, frequentie van

interactie, grocpsmacht, lidmaatschapsduur van een groep, groepsiden-

tificatie, zichtbaarheid van het gedrag en de legitimiteit van croeps-

normen (zie Allen, 1965).

Zijn er naast de additieve effecten ook interactie-effecten bij de

invloed van attitudes en normen op de intenties? Uit Liska's analyse

blijkt dat een aantal studies weliswaar interactie-effecten vermelden,

maar dat de grootte van deze interactie-effecten nog erg onduidelijk

is. Vooralsnog blijken de interactie-effecten niet erg sterk.

Een andere onduidelijkheid ligt bij de motivaties om te conformeren

(MC). Zoals Fishbein en Ajzen (1975) zelf ook erkennen is een niet

naar objecten 2esPecificeerde MC enigszins curieus: als men een

huiscomputer wil kiezen zal men zich waarschijnlijk minder aantrekken

van het oordeel van de bakker op de hoek dan bij de keuze van een

slagroomtaart.

Een te specifieke formulering van het onderwerp is ook niet gewenst,

omdat dan overlap zou ontstaan met het gewicht van de normatieve

component. Een omschrijving op het niveau van een gedragscategorie of

een gedragsdomein lijkt derhalve een aanvaardbare tussenoplossing. Dus

bijvoorbeeld: "hoeveel trekt u zich aan van het oordeel van de buren

wat betreft het energieprobleem". In plaats van de algemene formu-

lering: "hoeveel trekt u zich aan van de mening van de buren" of te

specifieke formulering: "hoeveel trekt u zich aan van de buren wat

betreft uw demonstratieplannen ir Borssele".

Opgemerkt dient te worden dat de keuze van het niveau van de categorie

arbitraire elementen heeft: "het ondersteunen of bestrijden van
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nucleaire technologie" is als een, weliswaar vrij specifieke, gedrags-

categorie te zien. Hetzelfde geldt voor "het accepteren of bestrijden

van grootschalige technologieën", welke omschrijving als een iets

ruimere categorie kan worden opgevat. Het is belangrijk dat het object

van de MC een ruimere categorie inhoudt dan het te voorspellen gedrag.

Door enkele onderzoekers is twijfel over de bruikbaarheid van MC bij

de voorspelling van de subjectieve norm (onder andere Miniard en

Cohen, 1981; Ahtola, 1976; Miniard en Page, 1981). De motivatie om te

conformeren blijkt niet altijd als weegfactor de voorspelling van de

subjectieve norm te verhogen. Als verklaring wordt geopperd, dat de

subjectieve norm wel gemakkelijk gezien kan worden als een aggregatie

van normatieve Beliefs, maar dat veel minder duidelijk is hoe de

motivaties om te conformeren in de subjectieve norm zijn verwerkt.

Een consistente relatie tussen een positieve NB en een positieve SN

kan verstoord worden door een negatieve of neutrale MC, omdat

NB.xMC. in dat geval negatief of neutraal zou worden, terwijl SN

positief blijft.

Er zijn ook aanwijzingen dat de relatie tussen normatieve Beliefs en

intenties kan verslechteren door weging met de MC-factor (Saltzer,

1981).

Een ander probleem met de normatieve component wordt gevormd door de

samenhang met de attitude. In een aantal studies (onder andere

McCarty, 1981; Midden en Ritsema, 1984; Bentier en Speckart, 1979)

blijkt een ccrrelatie tussen attitude en subjectieve norm. Hoewel niet

direct in tegenspraak met de theorie houdt een sterke correlatie wel

een verzwakking in van het voorspellend vermogen van het model, ̂ a

kans op een hoge multipele correlatie is groter wanneer met twee

onafhankelijke variabelen het criterium voorspeld wordt. De correlatie

tussen attitude en subjectieve norm zou kunnen worden verklaard

doordat er een normatieve invloed kan bestaan op het hebben en uiten

van attitude. In dat geval is een derde weg van normatieve invloed

gevonden. Een andere verklaring zou kunnen luiden dat mensen hun eigen

attitude projecteren op anderen, zonder daar signalen voor te hebben,

maar meer uit een behoefte aan sociale ondersteuning (Miniard en

Cohen, 1981; Warshaw, 1980). In dat geval kan het verschijnsel van

"false consensus" (Ross, 1977) optreden, namelijk wanneer men ten

onrechte congruentie veronderstelt. De subjectieve norm vloeit in dat
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geval voort uit de attitude. De theoretische waarde neemt daarmee af

omdat geen extra variantie van gedragsintenties verklaard kan worden.

Welke rol de subjectieve norm precies speelt is nog betrekkelijk

onbekend. Meer onderzoek is hier zeker gewenst.

3.4.5. INTENTIES EN GEDRAG

Intenties kunnen verwijzen naar specifieke gedragingen (single acts)

of naar gedragscategorieën. Om gedragscategorieën te kunnen bestuderen

op basis van "self-reports" kunnen "single-acts" gemeten worden die

vervolgens worden geaggregeerd. Het direct vragen naar gedragscate-

gorieën levert minder betrouwbare gegevens. De intentie-gedragsrelatie

zal het sterkst zijn indien intentie en gedrag corresponderen met

betrekking tot doel, tijd, gedrag en context (Ajzen en Fishbein,

1977). Een andere factor is de stabiliteit van de intentie. Indien de

intentie gemakkelijk en plotseling kan veranderen is het minder nuttig

om deze intentie op een bepaald moment te meten. Verder geldt dat hoe

langer de tijdspauze tussen de intentiemeting en het gedrag is des te

groter zal de kans op verandering zijn. Fishbein en Ajzen (1977)

noemen met name op het analyse-niveau per individu een aantal facto-

ren, die intenties kunnen veranderen (bijvoorbeeld ongeval, ontslag,

erfenis, etc). Indien de analyse op groepsniveau plaatsvindt zullen

zelden door dit soort gebeurtenissen systematische veranderingen

optreden.

De gedragsintentie is in Fishbein's model de meest directe determinant

van gedrag. Een aantal auteurs leveren kritiek op Fisbein's opvatting

over de intentie-gedragsrelatie. Sarver (1983) acht het zwak dat

discrepanties tussen intenties en gedrag retrospectief aan

"onvoorziene gebeurtenissen" worden toegeschreven. Hij stelt dat een

"context of opportunity" een wr-zanlijke factor is bij het vertonen van

gedrag en ten onrechte ontbreekt in het model. Van der Meer (1981)

spreekt in dit verband over gedragsbeperkende factoren.

Vollmer (1982) bestrijdt de veronderstelde causaliteit tussen inten-

ties en gedrag. Hij stelt dat gedrag een aspect is van de intentie.

Van gedrag kan een intentie worden afgeleid. Een intentie zou niet

kunnen bestaan als iemand iets niet deed in afwezigheid van obstakels.
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Stoutland (1970) en Taylor (1979) stellen dat het alleen een

conceptuele waarheid is dat intenties kunnen bestaan zonder gedrag.

Gedrag is in hun opvatting een expressie van intenties. Een interes-

sante stelling van deze auteurs in dit verband is dat de intentie op

zich niet automatisch gedrag veroorzaakt, maar dat de persoon zelf

moet handelen. De intentie is in hun ogen geen aparte mentale kracht.

Meerdere auteurs wijzen op het belang van vertoond gedrag op gedrag en

gedragsintenties. Bagozzi (1981) en Bentier en Speckart (1979)

demonstreerden met behulp van LISREL-analyses dat in het verleden

vertoond gedrag nieuw gedrag voorspelde ook als de invloed van inten-

ties op dat toekomstig gedrag werd uitgepartialiseerd. Deze auteurs

schrijven dit effect toe aan de betekenis van gewoonten. Intenties

bleken vooral op de korte termijn nieuw gedrag te voorspellen. Over

langere termijn bleek dit veel minder het geval te zijn (Bagozzi,

1981). Macey en Brown (1982) kwamen tot de conclusie dat met betrek-

king tot incidenteel gedrag intenties de betere gedragsvoorspelling

opleverden terwijl weerkerend gedrag het best voorspeld bleek te

kunnen worden uit vroeger gedrag. Ook hier blijkt dus het belang van

je gewoonten.

In ons model is gewoontegedrag niet opgenomen als extra factor. De

reden is dat in de door ons onderzochte verschillende vormen van per-

soonlijke bijdragen met betrekking tot de collectieve activiteit noch

in het door ons onderzochte persoonlijke risicodragend gedrag een

duidelijke gewoontefactor aanwezig lijkt. Hooguit zou in stemgedrag

een gewoonteaspect verondersteld kunnen worden: mensen stemmen deels

uit gewoonte op een politieke partij. Zo dit waar is lijkt het echter

onwaarschijnlijk dat mensen uit gewoonte een partij kiezen op basis

van een specifiek standpunt met betrekking tot de elektriciteits-

voorziening. Een andere vorm van stemgedrag heeft betrekking op

referenda, zoals die in diverse landen vooral over de toepassing van

kernenergie zijn gehouden. Bij dit soort stemgedrag lijkt ons het

gewoonte-element nog minder relevant. In hoofdstuk 2 is bovendien

aangetoond dat dit stemgedrag goed voorspeld blijkt te kunnen worden

met de attitude en subjectieve norm.
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3.5. SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE CONCLUSIES

- In het model over de persoonlijke attitude tegenover een grootscha-

lige toepassing van kernenergie en kolen voor de opwekking van

elektriciteit onderscheiden we twee soorten attitude-objecten:

a) collectief risicodragend gedrag met betrekking tot de ruime

toepassing van kernenergie en kolen voor de opwekking van

elektriciteit;

b) persoonlijk risicodragend gedrag in verband met de ruime

toepassing van kernenergie en kolen voor de opwekking van

elektriciteit.

- Beliefs over moge* i.jke gevolgen hebben betrekking op een van deze

attitude-objecten.

- In het model worden twee (hoofd)soorten van individueel gedrag

onderscheiden:

a) persoonlijke bijdragen aan collectief risicodragend gedrag;

b) persoonlijk risicodragend gedrag.

I
- Gedragsintenties hebben betrekking op een van deze soorten ji

intenties, >

- Normatieve Beliefs en de subjectieve norm hebben op deze gedragingen

betrekking.

- Als externe variabelen zijn van belang:

a) de verwachte effectiviteit van persoonlijke bijdragen, met name

met betrekking tot de relatie tussen attitude en gedragsintentie;

b) de betrokkenheid bij de wijze van energievoorziening, met name

met betrekking tot de relaties tussen Beliefs en attitude, tussen

attitude en intentie en tussen subjectieve norm en intentie;

c) de wijze van informatieverwerking, met name met betrekking tot de

persoonlijke Beliefs en de normatieve Beliefs;

d) demografische kenmerken, met name met betrekking tot de persoon-

lijke Beliefs en en de normatieve Beliefs.
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- Niet alle gedrag is intentioneel. De veronderstelde causale relatie

tussen attitude en intentie kan gerelativeerd worden op filosofische

gronden. Het is de vraag of attitudes intenties veroorzaken of dat

beide concepten weergaven zijn van hetzelfde fenomeen, waarbij atti-

tudes betekenis geven aan de gedragsintenties. In plaats van een

causale relatie wordt dan een logische relatie verondersteld.

- De subjectieve norm roept als concept nog vragen op. Het lijkt wen-

selijk de motivatie om te conformeren qua onderwerp niet algemeen te

operationaliseren en ook niet zeer specifiek. Een tussen-niveau

lijkt het meest zinvol. Het is een empirisiche vraag of de subjec-

tieve norm de intentie beïnvloedt a) via interactie met de attitude,

b) additioneel aan de attitude, c) via beïnvloeding van de attitude.

De laatste mogelijkheid is een verklaring van de gebleken samenhang

tussen attitude en subjectieve norm. Een alternatieve verklaring

luidt dat de attitude de subjectieve norm beïnvloedt bijvoorbeeld

uit een behoefte aan sociale ondersteuning van de eigen attitude.

• Intenties zijn de meest directe determinanten van gedrag. Net als

bij de attitude kan de vraag gesteld worden in hoeverre er sprake is

van echte determinanten of van uitingen van hetzelfde, waarbij

alleen een logische relatie bestaan tussen intenties en gedrag.

Feitelijk gedrag kan naast intenties beinvloed worden door situatio-

nele beperkingen en door gewoonten. De laatste factor lijkt niet erg

belangrijk voor de gedragscategorie persoonlijke bijdragen aan

collectief risicodragend gedrag (in het hier beschreven onderzoek).

Inferentieprocessen die tot de vorming van Beliefs leiden zijn

redelijk rationeel en consistent. Tegelijkertijd kunnen er onnauw-

keurigheden optreden op grond van motivationele, cognitieve en situ-

ationele factoren.

De validiteit van waarde-verwachtingsmodellen is bekritiseerd zowel

met betrekking tot de multiplicatieve operaties als met betrekking

tot de additieve operatie. Het blijft een empirische vraag in

hoeverre deze modellen in hun geheel bruikbaar zijn. Criteria die

gehanteerd kunnen worden bij de keuze het model te hanteren of
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slechts een deel ervan zijn: a) de variantie van iedere component,

b) de covariantie van componenten, c) de covariantie met een

relevant criterium.

Vanuit een analytisch gezichtspunt wordt informatie verloren door

sommering van producten BxE. Met name is dit het geval indien

Beliefs onafhankelijk componenten representeren en indien de rela-

tieve weging van Beliefs varieert.

De stelling dat attitudes altijd bepaald worden door cognities en

dus post-cognitief zijn lijkt moeilijk houdbaar.

Voor een betrouwbare analyse van de cognitieve structuur met

betrekking tot een object is het nuttig Beliefs te meten op basis

van meerdere items zodat schaalanalyse mogelijk wordt.
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4. OPERATIONALISATIES EN STEEKPROEF

4.1. DE VRAGENLIJST

De inhoud van de vragenlijst is gekozen op basis van de bestaande

literatuur (zie hoofdstuk 2) en op basis van een kwalitatief voor-

onderzoek (Midden e.a., 1981). In deze voorstudie werden 21 interviews

afgenomen bij niet-deskundigen over de voor- en nadelen van

verschillende energiedragers. Daarnaast werden voor kolen en kern-

energie zogenaamde risico-schema's gemaakt die alle volgens technici

mogelijke risico's weergaven voor de hele productie-consumptieketen

lopend van winning tot het lot van het afval. Deze risicoschema's

werden door enkele technische deskundigen gecontroleerd. De eerste

versie van de vragenlijst werd bij een aantal studenten afgenomen. De

lijst werd verbeterd en werd in een meer definitieve versie uitge-

probeerd onder de Leidse bevolking. Getrainde interviewers van de

Dienst Soc'aal Wetenschappelijk Onderzoek van de Leidse Universiteit

verrichtten deze try-out onder 72 personen in leeftijd variërend van

18 tot 64 jaar. Op basis van de resultaten hiervan werd de vragenlijst

ingekort en herzien tot de versie zoals deze uiteindelijk is gebruikt

bij de landelijke afname (zie bijlage 1).

De inhoud van de vragenlijst volgt in grote lijnen direct uit het

theoretisch model dat in figuur 3.3 is weergegeven. Veel vragen werden

tweemaal gesteld namelijk betrekking hebbend op de ruime toepassing-'

in Nederland van kernenergie en kolen voor de opwekking van elek-

triciteit. Voor kolen en kernenergie correspondeert elk blok van het

theoretisch model met een of meer vragen, met uitzondering van de

" ruime toepassing werd in de instructie omschreven als ongeveer 30%-
40% van de elektriciteitsopwekking in het geval van kolen en
kprnenergie.
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volgende blokken waarover geen vragen zijn gesteld: Beliefs (evalua-

ties) over persoonlijk risicodragend gedrag, normatieve Beliefs over

persoonlijk risicodragend gedrag en persoonlijk risicodragend gedrag.

De argumenten om over deze blokken geen vra6en te stellen zijn voor-

namelijk van praktische aard. De grenzen aan de lengte van het inter-

view speelden hierbij een belangrijke rol. Een tweede reden was dat

beleidsmatig de vragen met betrekking tot houdingen tegenover de col-

ltctieve activiteit om een sneller antwoord vroegen. De derde reden

hing samen met de steekproef. Een goede bestudering van persoonlijk

risicodragend gedrag met betrekking tot de toepassing van kernenergie

en kolen vergt een speciale steekproefprocedure die gericht is op die

individuen die daadwerkelijk persoonlijk gedrag met betrekking tot

deze energieopties uitvoeren. Deze eis valt niet gemakkelijk te combi-

neren met een onderzoek dat uitspraken beoogt die representatief zijn

voor de Nederlandse bevolking.

Bij de beschrijving van de vragenlijst wordt het onderzoeksmodel ge-

volgd van links naar rechts. Daarna wordt een aantal variabelen

besproken die extern zijn aan het oorspronkelijke model van Fishbein.

De volgorde waarin da vragen besproken worden komt niet overeen met de

volgorde waarin de vragen tijdens de interviews zijn gesteld.

Er zijn vragen gesteld over socio- en demografische kenmerken van de

respondent zoals leeftijd, sext1, sociaal-economische variabelen,

gezinssamenstelling, politieke voorkeur, woonplaats en religie.

Daarnaast is gesproken over de wijze waarop de respondent informatie

over energie verwerft. Gevraagd is via welke informatiebronnen (tele-

visie, dagblad enzovoort) en via welke personen (bijvoorbeeld vrien-

den, collega's) de respondent het meest leest, ziet of hoort over de

verschillende energievormen. Tevens werd het mediagebruik in het alge-

meen geïnventariseerd (welke kranten en overige tijdschriften leest

men).

Bij de Beliefs over collectief risicodragend gedrag werd gevraagd om

op een negenpuntsschaal de kans aan te geven dat een bepaald gevolg op

zal treden. De Beliefs hadden betrekking op gezondheids-, milieu-,

economische, politieke, sociale en psychologische gevolgen van de
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ruime toepassing van de twee energieopties. In het onderzoek lag grote

nadruk op de perceptie van deze gevolgen.

Collectief risicodragend gedrag kan leiden tot gevolgen die de respon-

dent niet persoonlijk treffen en tot gevolgen die dit wel doen. Er is

gekozen voor een formulering van de Beliefs die niet zeer persoonlijk

van aard is; bijvoorbeeld als attribuut: het geboren worden van kinde-

ren met afwijkingen en niet: afwijkingen bij kinderen van en verwekt

door (of bij) de respondent. De reden hiervoor is de veronderstelling

dat veel persoonlijke gevolgen vooral van toepassing worden geacht

voor omwonenden van centrales en niet relevant zijn voor vele anderen.

De meer indirecte vraagwijze zorgt ervoor dat desondanks een ieder kan

antwoorden. Statistisch kan alsnog verband gelegd worden tussen de

Beliefs en de afstand van de woonplaats van de respondent tot de

centrale.

Bij de selectie van attributen was het schema van Rowe (1977) rele-

vant. De gevolgen van risicodragende activiteiten kunnen als een keten

van effecten worden beschouwd, waarbij steeds het optreden van een

volgend effect met een bepaalde waarschijnlijkheid kan worden ver-

wacht. Dus: een oorzakelijke gebeurtenis leidt met kans PI tot

"outcome" 0, die met kans P2 leidt tot blootstelling E die met kans P3

leidt tot gevolg C dat vervolgens een waardering V krijgt. De verbran-

ding van kolen op grote schaal leidt bijvoorbeeld tot een toename van

het CO, gehalte in de dampkring (outcome), die leidt tot een

verstoring van het stralingsevenwicht (outcome), die weer leidt tot

een temperatuurstijging aan de polen (outcome), waardoor de ijskap kan

smelten (outcome) zodat overstromingen (outcome) ontstaan waarbij

mensen in Nederland plotseling zouden kunnen verdrinken (gevolg).

Het onderscheid tussen "outcomes" en gevolgen kan moeilijk zijn. In

het voorbeeld kan outcome 4, de overstromingen, ook als een gevolg

worden beschouwd. Een belangrijk aspect bij de bepaling of iets out-

come of gevolg is, is de "waardeerbaarheid" van de gebeurtenis. Indien

bijvoorbeeld overstromingen op zich waardeerbaar zijn dan is het legi-

tiem deze als gevolg op te vatten.

In de vragenlijst zijn noodzakelijkerwijs tussenstappen impliciet ge-

laten. In Jc meeste gevallen is gevraagd naar de -elatie tussen een

oorzaak "de ruime toepassing van kolen respectievelijk kernenergie
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voor de opwekking van elektriciteit" en waardeerbare gevolgen bijvoor-

beeld milieuschade en slachtoffers.

Naast de uiteindelijke gevolgen is in een aantal gevallen ook de

blootstelling in de vraagstelling betrokken bijvoorbeeld "er vallen

slachtoffers binnen een straal van 5 kilometer rondom de centrale". In

enkele gevallen is in eenvoudige termen naar het optreden van bepaalde

ketens gevraagd.

In feite werd mensen gevraagd om de waarschijnlijkheid van het gehele

proces te schatten.

Bij de evaluaties van de Beliefs werd gevraagd hoe positief (negatief)

men de gevolgen van ruime toepassing van de energieoptie waardeerde.

Hier werd gebruik gemaakt van een bipolaire negenpuntsschaal lopend

van uitermate negatief tot uitermate positief. Er is een negen-

puntsschaal toegepast om ook bij attributen met een duidelijk

positieve of negatieve evaluatie, dus met een sterke consensus, toch

spreiding in de antwoorden te bewerkstelligen. Een negental Beliefs

nam een bijzondere plaats in. Op twee na betreft het hier alle

zogenaamde psychologische kenmerken van risico's: vertrouwdheid en

onbekendheid met het risico, detecteerbaarheid van gevaren,

controleerbaarheid van negatieve gevolgen, het moment waarop negatieve

gevolgen voelbaar worden (uitgesplitst in 2 items): direct of pas

generaties later, catastrofaliteit van negatieve gevoLgen en tenslotte

blootstelling aan negatieve gevolgen (uitgesplitst in: alleen anderen

of ook de respondent persoonlijk). Bi j deze vragen vond dus een ob-

jectverschuiving plaats. Het ging niet om de evaluatie van de nega-

tieve gevolgen zelf maar om de evaluatie van kenmerken van die nega-

tieve gevolgen. Deze kenmerken kunnen het op zich al negatieve gevolg

meer of minder ernstig maken. Voor deze risicokenmerken werd daarom

aan de respondent gevraagd aan tt. geven op een zevenpuntsschaal of de

risico's of nadelige gevolgen er negatiever of juist minder negatief

door werden.

Voorts is bij de evaluaties het volgende van belang: tijdens de proef-

afname van de vragenlijst onder de Leidse bevolking bleek dat een aan-

tal gevolgen door vrijwel alle respondenten uitermate positief of

uitermate negatief werden geëvalueerd. Wanneer meer dan 85% van deze

respondenten hetzij de twee meest negatieve evaluatiecategorieen
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gebruikte hetzij de twee meest positieve dan is deze evaluatievraag

bij de landelijke afname niet meer gesteld, maar is het betreffende

attribuut bij voorbaat een invariante evaluatiescore toegekend

terwille van verdere berekeningen.

Bij de sociale normen werd gevraagd in hoeverre (naar de mening van de

respondent) een aantal referentiapersonen en -groepen van mening is

dat de respondent de betreffende energieoptie behoort te bestrijden

dan wel te steunen. Er werd gebruik gemaakt van bipolaire zevenpunts-

schalen, zodat zowel het bestrijden als het bevorderen van de energie-

optie in een vraag kon worden ondergebracht hetgeen om efficiency-

redenen gewenst was. Als referentiepersonen zijn mensen gekozen die

voor de meesten een belangrijke rol in het leven spelen (mensen

waarmee de respondent samenleeft, vrienden, kennissen en buurtgenoten)

aangevuld met een aantal instanties die een rol kunnen spelen bij de

meningsvorming over de energieoptie (overheid, energiedeskunaigen,

milieubeweging, Stuurgroep van de Brede Maatschappelijke Discussie en

de politieke partij van de respondent). Daarna werd gevraagd in

hoeverre men zich iets van de mening van deze referentiefiguren over

de energievoorziening aantrekt (de motivaties om te conformeren).

De attitude tegenover de ruime toepassing van de energieoptie is ge-

meten door middel van een viertal bipolaire evaluatieve zevenpunts-

schalen (goed-slecht, aantrekkelijk-onaaitrekkelijk, verstandig-

onverstandig en aanvaardbaar-onaanvaardbaar). De laatste schaal was

dichotoom van aard, zodat van de respondenten een duidelijke keuze

werd gevraagd. Op dezelfde wijze is gevraagd naar de attitude tegen-

over het persoonlijk risicodragend gedrag (wonen in de nabijheid van

een kolen- of kernenergiecentrale).

De subjectieve norm over persoonlijke bijdrage aan collectief risico-

dragend gedrag werd per energieoptie gemeten door de vraag; "Vinden de

mensen, van wier oordeel u zich iets aantrekt, in het algemeen dat de

ruimte toepassing van kernenergie/kolen in Nederland voor de opwekking

van elektrische stroom behoort te bestrijden of behoort te steunen?".

Hierna volgde evenals bij de sociale normen een zevenpuntsschaal

lopend van "sterk behoor te bestrijden" via "behoor te bestrijden,

noch te steunen" tot "sterk behoor te steunen". Voor kolen en
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kernenergie wordt eenzelfde vraag gesteld over het wonen binnen 15

kilometer afstand van een centrale.

Van de externe factoren werd waargenomen effectiviteit van de persoon-

lijke bijdrage geoperationaliseerd in negen stellingen. De responden-

ten konden aangeven in welke mate zij het eens waren met deze stel-

lingen. Vier items werden overgenomen van Heunks (1973) en betroffen

algemene maatschappelijke achievement-machteloosheid. Vier vragen ging

over achievement-machteloosheid met betrekking tot het energiebeleid

en de laatste vraag ging over succes-machteloosheid met betrekking tot

het energiebeleid ("ik vind het energiebeleid van onze regering over

het algemeen goed").

Drie vragen werden gesteld om na te gaan in hoeverre de respondent

betrokken is bij de wijze van energievoorziening bijvoorbeeld: "over

onze wijze van energievoorziening kan ik me persoonlijk niet druk

maken" (7 antwoordmogelijkheden lopend van geheel mee oneens tot ge-

heel mee eens). Daarnaast werd response-involvement gemeten door te

vragen naar de frequentie in het verleden van een aantal gedragingen

gericht op de collectieve beslissing om de energie-opties op ruime

schaal toe te passen.

Ook werd de vraag gesteld in welke mate de respondent van zichzelf

vond dat hij/zij gedragingen vertoonde die de toepassing van de ener-

gieoptie steunen of bestrijden.

Bij het blok "intenties tot persoonlijke bijdrage aan collectief risi-

codragend gedrag" werd gevraagd in hoeverre men van plan was bepaalde

gedragingen te vertonen die de ruime toepassing van de energieoptie

bevorderen of tegenwerken. In hoeverre deze intenties tot feitelijk

gedrag leiden ("persoonlijke bijdrage aan collectief risicodragend ge-

drag") werd in dit onderzoek niet nagegaan. Aan respondenten die op

minder dan 15 kilometer afstand van een kolen- of kerncentrale woonden

werd gevraagd in hoeverre ze van plan waren te verhuizen vanwege deze

centrale. Aan respondenten op grotere (gepercipieerde) afstand werd

naar de verhuisintentie gevraagd gesteld dat er een centrale gebouwd

zou worden binnen een straal van 15 kilometer ("intentie tot per-

soonlijk risicodragend gedrag").
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Zowel voor kolen als voor uraan is een basale kennisvraag gesteld

namelijk een meer-keuze-vraag naar het gebruik van deze energie-

dragers. Overigens kunnen extreme antwoorden op sommige vragen ook

worden opgevat als gebrek aan kennis. Voorbeelden hiervan zijn denken

dat in het jaar 2000 in 90£ van de elektriciteitsbehoefte kan worden

voorzien door windturbines of denken dat het "gezelliger" wordt door

de ruime toepassing van kolen voor het opwekken van elektriciteit.

Daarnaast werd gevraagd of de respondent naar zijn eigen gevoel vol-

doende op de hoogte is van de huidige energievoorziening en de geva-

ren, voordelen en problemen van de verschillende energievormen en of

hij/zij behoefte heeft aan meer informatie hierover.

Naast de Beliefs die opgevat kunnen worden als verbale oordelen van

subjectieve waarschijnlijkheid is de respondenten gevraagd een schat-

ting te geven van het aantal doden in 10 jaar ten gevolge van de ruime

toepassing van kolen in Nederland. Voor kernenergie werd gevraagd hoe

vaak men dacht dat er een ongeluk zou plaatsvinden waarbij 1000 mensen

overlijden als gevolg van dit ongeluk (tien antwoorden mogelijk,

lopend van "dat gebeurt gemiddeld een keer per jaar" tot "dat gebeurt

nooit"). Deze vragen kunnen worden opgevat als numerieke schattingen

van de kans op een bepaald aantal slachtoffers. De antwoorden kunnen

worden vergeleken met de scores op overeenkomstige items bij de

"verbale Beliefs over collectief risicodragend gedrag". Overigens is

bij de numerieke kansschattingen ook nagegaan hoeveel vertrouwen de

respondent had in de eigen schattingen. Deze vragen maken het mogelijk

om iets meer z*cht te krijgen op de vraag of de beoordelingsprocessen

bij numerieke onderdelen overeenkomen met die bij verbale oordelen.

Behalve de bovenbeschreven onderdelen bevatte de vragenlijst nog een

aantal vragen over de toepassing van windenergie, voorkeuren voor

energiescenaiio's, gevoelens van onveiligheid en de voorstelbaarheid

van negatieve gevolgen. Deze onderdelen worden hier niet gerapporteerd

(zie hiervoor Midden, Daamen en Verplanken, 1983).
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U . 1.1. DE VOLGORDE IN DE VRAGENLIJST

De volgorde in een vragenlijst heeft altijd een compromis-karakter. -

Enerzijds dienen ongewenste response-sets, ankering en dergelijke

vermeden te worden. Anderzijds kan een gebrek aan een zekere logische

organisatie leiden tot misverstanden en onverantwoorde eisen aan de

cognitieve "elasticiteit" van respondenten. De volgordebepaling is

deels bepaald door de aard van de vragen, bijvoorbeeld de basale

kennisvraag is zeer voor in de lijst geplaatst om te voorkomen dat

informatie die in vragen verborgen zit de antwoorden zou bepalen. De

vragen over de toepassing van kolen en kernenergie zijn achter elkaar

geplaatst: eerst worden de vragen over de toepassing van kolen

gesteld, vervolgens kwamen de vragen over de toepassing van kern-

energie. Met de gegevens uit het vooronderzofck kon worden vastgesteld

dat deze volgorde geen systematische verschillen veroorzaakte.

De Beliefs over kolen en kernenergie zijn enigszins geordend gevraagd.

Het vooronderzoek leidde tot de conclusie aan dat een totale randomi-

satie de kans op begripsproblemen en verwarring vergrootte. Derhalve

is besloten de Beliefs globaal te ordenen in voor- en nadelen. Deze

indeling was natuurlijk niet strak te volgen omdat van een aantal ge-

volgen het niet zonder meer duidelijk is of er van een voor- of nadeel

sprake is.

De directe attitude meting op basis van vier uit het vooronderzoek

geselecteerde evaluatieve schalen was geplaatst voor het blok met de

Beliefs over de gevolgen. Dit vanuit het idee dat deze attitudemeting

dient als valideringscriterium voor de geconstrueerde attitudemeting

ZBE en daarom zo onafhankelijk mogelijk daarvan dient te worden

gemeten.

De evaluaties van de attributen zijn gemeten na afname van de Beliefs.

Strikt volgens de operationalisaties van FishL>ein zou dit moeten

gebeuren voor de Beliefs en onafhankelijk van het sttitude-object. In

het vooronderzoek werd echter duidelijk dat de evaluatie van

attributen een zeer moeilijke en soms absurde taak is indien dit

totaal los van ieaere context gebeurt. Irritatie van de respondenten

is dan het gevolg.
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4.2. DE STEEKPROEF EN AFNAME VAN DE VRAGENLIJST

Tabel 4.1: Vergelijking steekproefgegevens met populatiegegevens.

geslacht
man
vrouw
totaal
leeftiid
18-34
35-49
50-64
65+
totaal
regionaal gebied
noord (Groningen, Friesland, Drente)
oost (Overijsel, Gelderland)
west (Utrecht, Noord-Holland,

Zuid-Holland)
zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg)
totaal
urbanisatiegraad
drie grootste agglomeraties
middelgrote steden, forensengemeenten
kleine steden, niet-stedelijke
industriegebieden
agrarisch platteland
Totaal

Steekproef
%

53
47
100%

38
28
21
13

100%

11
18
47

24
100%

18
36
28

18
100Z

Nederland*
%

49
51
100%

40
26
20
14
100%

11
19
46

24
100%

18
33
29

20
100%

* Gegevens ontleend aan mini-census 1981, Interact Dongen. Een drie-
jaarlijks ijkingsonderzoek dat informatie geeft over de omvang en
structuur van de Nederlandse bevolking.

De enquêtes zijn mondeling afgenomen in heel Nederland door getrainde

interviewers van de Nederlandse Stichting voor de Statistiek. Van de

mensen waarmee contact werd gelegd stemde ruim 53% in met een gesprek

dat ongeveer anderhalf uur duurde. Het veldwerk vond plaats in de

periode eind september-half oktober 1982. Tijdens de enquête las de

interview(st)er de vragen voor en de respondent had een kaart voor

zich met de antwoorden waaruit hij kon kiezen. De antwoorden werden

door de interview(st)er opgetekend.

In totaal zijn 1112 mensen geïnterviewd. De steekproef is represen-

tatief voor de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Zoals in

tabel 4.1 wordt geillustreerd vormt de steekproef een goede afspiege-

ling van de Nederlandse be\olking wat betreft de aspecten geslacht,

leeftijd, regionaal gebied en urbanisatiegraad. Bij een steekproef van
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1100 respondenten is de betrouwbaarheid van percentages die over deze

steekproef worden berekend als volgt: een gevonden percentage van 5%

kan in werkelijkheid (dat wil zeggen met een zekerheid van 95%) een

percentage zijn dat ligt tussen 3,5% en 6,5%, voor 10% zijn de grenzen

8,1% en 11,9%, een percentage van 20% kan in werkelijkheid liggen

tussen 17,6% en 22,4%, 50% kan zijn 47,22-52,8%, voor een percentage

van 80% is dit 77,6%-82,4%, voor 90% zijn deze grenzen 88,1%-91,9% en

voor 95% is dit 93,5%-96,5%.

Met behulp van het HOMALS-programma is het mogelijk de integrale

structuur weer te geven van de achtergrondkenmerken van de steekproef.

In figuur 4.1 is deze structuur afgebeeld.

De verticale dimensie van figuur 4.1 kan worden omschreven als een

politieke dimensie (boven: stemmers op rechtse, onder op linkse par-

tijen). Het welvaartsniveau neemt diagonaalsgewijs af (dit niveau is

linksboven hoog en rechtsonder laag). In de figuur zijn een aantal

sferen te onderkennen. Linksboven treffen we vooral mensen aan met

hoge inkomens en opleidingen en vaak ter rechterzijde van het poli-

tieke centrum. Zij lezen vaker dan gemiddeld Elseviers Weekblad.

Links-midden vinden we de respondenten die (vrij) hoog opgeleid zijn,

een redelijk hoog tot midden inkomen genieten en politiek (iets) links

van het midden staan. Zij lezen vooraJ de Volkskrant en N.R.C.-

Handelsblad en Vrij Nederland en Haagse I'ost. Linksonder treffen we

vooral jongeren die op kleine linkse partijen stemmen, vaker ongehuwd

of samenwonend zijn dati gemiddeld on ook vaker sLuderen.

Rechtsonder zijn ongeschoolden te vinden, vaak werkloos en vaak niet-

stemmers. Rechts-midden kan de groep werkende minimumloners geïdenti-

ficeerd worden. Zij behoren eveneens tot de laagst opgeleiden. Zij le-

zen relatief veel bladen als Privé, Story, Mix.

In de middensfeer van de figuur vinden we Nederlands middenklasse: een

groep met modaal inkomen, van middelbare leeftijd, met middelbare op-

leidingen. Veel gelezen tijdschriften zijn hier Telegraaf, Algemeen

Dagblad en regionale dagbladen. Aan de periferie van dezt middensfeer

vinden we rechtsboven een meer religieus, ouder en politiek CDA of

klein-rechtsstemmend blok en midden-onder een meer sociaal democra-

tisch blok waarvan de leeftijd gemiddeld wat lager is. •
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Figuur 4 . 1 : Demografische achtergrondstructuur van de Nederlandse

bevolking (- = opleiding, — = inkomen, . . . . = welstand

en = l e e f t i j d ) . In bi j lage 9 wordt een verklarende l i j s t

gegeven van a l l e labels die in deze figuur en in a l l e

andere HOMALS-analyses worden gebruikt .

4 ,3 . PRINCALS EN HOMALS

4 . 3 . 1 . PRINCALS

In d i t onderzoek i s een aantal malen gebruik gemaakt van de analyse-

techniek PRINCALS (Gif i , 1981). PRINCALS i s een vorm van pr incipale
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componenten-analyse die niet-lineaire, monotone transformaties van de

variabelen toestaat.

Een bijzonder kenmerk van PRINCALS is dat het in tegenstelling tot

andere reductietechnieken zoals bijvoorbeeld factoranalyse niet de eis

stelt dat de afstanden tussen de antwoordcategorieen per vraag even

groot zijn en dat de antwoordpatronen een normale verdeling volgen. In

praktische zin betekent dit onder andere dat de realiteit minder snel

geweld wordt aangedaan en dat herkodering van de variabelen mogelijk

wordt, op basis van de analyse, zodat enerzijds schalen geen onnodige

lengte hebben en anderzijds in optimale zin verschillen in antwoorden

registreren. Tenslotte bestaat de mogelijkheid om gegevens die slechts

rangordening behelsen of zelfs slechts classificaties (bijvoorbeeld

religies) zonder meer op te nemen in de analyses.

Hoe te interpreteren?

Op de hierna volgende pagina's worden een aantal PRINCALS analyses

gepresenteerd in de vorm van 2-dimensionale plaatjes met daarin bun-

dels vectoren. De volgende richtlijnen zijn van belang. (1) Iedere

vector stelt een vraag voor; de richting van de vector wijst naar een

hoge score op de schaal. (2) De hoeken die de vectoren onderling

hebben geven de mate van samenhang weer: dezelfde richting uitwijzende

vectoren die een kleine hoek met elkaar maken hebben een hoge

positieve samenhang. Vectoren die loodrecht ten opzichte van elkaar

staan zijn ongecorreleerd en vectoren die op een lijn liggen en de

tegenovergestelde richting uitwijzen hebben een sterk negatieve

samenhang. (3) Hoe la.iger een vector, des te groter is de spreiding

van de antwoorden op de vraag, voorzover deze verklaard kan worden

binnen de 2-dimensior.ale structuur. (4) Ieder van de twee dimensies

verklaart een portie van de totale spreiding in antwoordpatronen. Het

verklarend vermogen wordt uitgedrukt in eigenwaarden. (Eigenwaarde .40

betekent 40% van de variantie in de antwoorden wordt verklaard) In de

2-dimensionale oplossing is de horizontale as altijd de as die de

meeste variantie verklaart. (5) De betekenis van de dimensies is
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feitelijk een interpretatiekwestie. Op grond van de inhoud van de

vragen die sterk met deze dimensie samenhangen kan gezocht worden naar

een gemeenschappelijke noemer die verklaart waarom de vragen

samenhangen. De betekenis van het assenstelsel wordt daarmee pas

vastgesteld. Deze betekenisbepaling is dus eigenlijk een doel van de

analyse en niet een uitgangspunt. Dit is echter geen noodzakelijk

doel. Interpretatie kan ook plaatsvinden op grond van clusters van

vectoren, zonder daarbij de orthogonale assen te betrekken.

4.3.2. HOMALS

Voor het beschrijven van de verschillen tussen groepen is gekozen voor

het gebruik van de HOMALS techniek. HOMALS is een afkorting van: homo-

geneity analysis by means of alternating least squares, een computer-

programma, ontwikkeld door De Leeuw en Van Rijckevorsel (Gifi, 1981).

In principe is deze data-analysetechniek te vergelijken met een

factoranalyse, alleen is HOMALS met name geschikt voor nominale

variabelen, dat wil zeggen, kwalitatieve variabelen met categorieën,

die niet gekenmerkt worden door ordinaliteit. Voorbeelden hiervan zijn

variabelen als sexe, politieke voorkeur burgerlijke staat. De

eenvoudigste en meest gehanteerde methode voor het berekenen van

verbanden tussen dit soort nominale variabelen, is het maken van

kruistabellen. Wanneer er vele verbanden nagegaan moeten worden, leidt

dit tot t»-n onoverzichtelijke hoeveelheid kruistabellen, omdat er per

kruistabel telkens slechts twee variabelen bekeken kunnen worden. De

analyse van meerdere samenhangende variabelen blijft daardoor

gebrekkig. Het principe van HOMALS bestaat uit het comprimeren van

deze veelheid aan kruistabellen in één enkele analyse. Het aantal

variabelen dat met deze techniek tegelijk bekeken kan worden is

redelijk groot, waardoor de interpretatie van de gegevens eenvoudiger

en preciezer wordt. Het resultaat van deze analyse is één of meer-

dimensionale configuratie van punten die de antwoordcategorieen van de

variabelen weergeven. Een dergelijke configuratie heeft de volgende

kenmerken:
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1. Antwoordcategorieen die door qua kenmerken overlappende groepen

respondenten worden gekozen, worden dicht bij elkaar afgebeeld.

2. Antwoordcategorieen die door verschillende groepen respondenten

worden gekozen, worden ver van elkaar afgebeeld.

3. Antwoordcategorieen die door veel respondenten gekozen zijn, worden

centraler in de configuratie afgebeeld.

4. Antwoordcategorieen die door weinig respondenten gekozen zijn,

worden meer aan de randen van de configuratie afgebeeld.

Het is van belang te bedenken dat de configuratie uiteindelijk een

compromiskarakter heeft. Daarom kunnen afstanden in de figuur slechts

beschouwd worden als benaderingen van de gelijkenissen in de data.

Bij sommige variabelen worden de categoriepunten door een lijn met

elkaar verbonden. Dit wordt gedaan louter om het bekijken van de fi-

guur te vereenvoudigen. Net als bij PRINCALS is de benoeming van het

assenstelsel een kwestie van interpretatie. Op grond van de inhoud van

met de dimensies samenhangende vragen kan een gemC2nschappelijke

noemer gezocht worden, die de betekenis van het assenstelsel weer-

geeft. Ook hier is dus deze betekenisbepaling doel van de analyse en

niet een uitgangspunt.
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5. RESULTATEN: ATTITUDES, BELIEFS, NORMATIEVE BELIEFS, SUBJECTIEVE

NORMEN EN GEDRAGSINTENTIES MET BETREKKING TOT DE TOEPASSING VAN

KOLEN EN KERNENERGIE

5.1. ATTITUDE TEGENOVER DE RUIME TOEPASSING VAN KOLEN

In het onderzoeksmodel is een onderscheid gemaakt tussen de attitude

met betrekking tot collectief risicodragend gedrag (de ruime toe-

passing van kolen) en die over persoonlijk risicodragend gedrag (het

wonen in de buurt van een kolengestookte elektriciteitscentrale). Over

elk van deze aspecten werden ten behoeve van de attitudemeting vier

oordelen gevraagd. De eerste drie (goed-slecht, aantrekkelijk-onaan-

trekkelijk en verstandig-onverstandig) werden met een 7-puntsschaal

gemeten, het vierde (aanvaardbaar-onaanvaardbaar) was een dichotoom

item. In tabel 5.1 en 5.2 wordtn de percentages samengevat van respec-

tievelijk de attitude tegenover collectief en persoonlijk risicodra-

gend gedrag.

Mede om verdere analyses uit te voeren waarbij de attitude over de

ruime toepassing van kolen is betrokken werd een samengestelde maat

geconstrueerd. Deze bestaat uit een samenvoeging van drie items (goed-

slecht, aantrekkelijk-onaantrekkelijk en verstandig-onverstandig). Een

betrouwbaarheidsanalyse over deze drie items leverde een alpha op van

0,96 hetgeen betekent dat de schaal zaer betrouwbaar is. Een verge-

lijkbare samengestelde maat werd gemaakt voor de attitude tegenover

het wonen bij een kolencentrale. Hier bleek de alpha eveneens hoog

namelijk 0,94.

Het blijkt dat een kleine meerderheid van de Nederlandse bevolking een

positieve houding heeft tegenover ruime toepassing van kolen. Een zeer

ruime meerderheid vindt deze toepassing aanvaardbaar. Bijna 18% vindt

de toepassing van kolen echter onaanvaardbaar. Opvallend is verder dat

het wonen in de buurt van een kolengestookte elektriciteitscentrale

vrij negatief wordt beoordeeld, terwijl een meerderheid dit wel aan-

vaardbaar zou vinden. Blijkbaar vinden veel mensen met een negatieve

mening over het wonen dichtbij een centrale dit nog wel aanvaardbaar.
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Er is een positieve (significante) samenhang tussen de attitude tegen

over de ruime toepassing van kolen en de attitude tegenover het wonen

bij een centrale (r = 0,52), maar gegeven dit verband staat toch ge-

middeld 18% van de respondenten positief cjgenover de ruime toepassing

in het algemeen en tegelijkertijd negatief tegenover het wonen dicht-

bij een kolencentrale.

Er zijn geen beoordelingsverschillen wat betreft de aanvaardbaarheid

van de ruime toepassing van kolen tussen de groep die zegt nabij een

kolengestookte centrale te wonen en de groep die zegt verderweg te wo-

nen. Tussen deze groepen zijn er wel verschillen in aanvaardbaarheids-

oordelen wanneer het gaa1 ">r het wonen nabij een kolencentrale.

Tabel 5.1: Attitude tegenover de ruime toepassing van kolen in

Nederland VOGT het opwekken van elektrische stroom.

zeer negatief positief noch beetje positief geen antwoord n
negatief negatief postief

beetje nega- zeer positief
tief

27,1% 17,4% 55% 0,5% 1112

onaanvaardbaar
17,9%

aanvaardbaar
80,1%

geen antwoord
2,0% 1112

Van de groep die nabij een centrale zegt te wonen vindt slechts lj,6%

dit onaanvaardbaar. Van de groep die verderweg zegt te wonen spreekt

31,2% het oordeel ''onaanvaardbaar" uit als het gaat om de attitude

tegenover het wonen op een afstand van mindar dan 15 kilometer van een

kolengestookte centrale.
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Tabel 5.2: Attitude tegenover het wonen op minder dan 15 kilometer

afstand van een kolengestookte elektriciteitscentrale.

zeer negatief negatief beetje positief geen antwoord n
negatief noch positief positief

beetje neg,: zeer positief
tief

48,5% 32,2% 18,4% 8,7% 1112

onaanvaardbaar aanvaardbaar geen antwoord
28,9% 69,8% 1,3% 1112

5.2. ATTITUDE TEGENOVER DE RUIME TOEPASSING VAN KERNENERGIE

In tabel 5.3 en 5.4 worden de percentages samengevat van respectieve-

lijk de attitude over collectief (c.q. de ruime toepassing van kern-

energie) en persoonlijk risicodragend gedrag (het wonen in de buurt

van een kerncentrale).

Zoals in paragraaf 5.1. met betrekking tot attitudes tegenover de

toepassing van kolen kan ook voor kernenergie een samengestelde maat

voor de attitude geconstrueerd worden. Deze bestaat uit een samen-

voeging van drie items (goed-slecht, aantrekkelijk-onaantrekkelijk, en

verstandig-onverstandig). Een betrouwbaarheidsanalyse over deze drie

items leverde een alpha-coéfficient o') van 0,95, hetgeen betekent dat

de schaal zeer betrouwbaar is. Eet, vergelijkbare samengestelde maat

werd gemakt voor de attitude tegenover het wonen bij een

kerncentrale. Hier bleek de alpha eveneens hoog, namelijk 0,94.

Het blijkt dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking een nega-

tieve houding heelt tegenover ruime toepassing van kernenergie.

Daarnaast vindt een meerderheid dit onaanvaardbaar. Gemiddeld een

kwart staat po.itief tegenover deze toepassing. Een grote minderheid

van 40% vindt het aanvaardbaar. Mensen met een neutrale attitude op de

191



schaal positief-negatief vonden in meerderheid kernenergie wel aan-

vaardbaar. Er is een kleine groep respondenten die een negatieve hou-

ding heeft tegenover de ruime toepassing van kernenergie en dit deson-

danks aanvaar' JLV vindt. Gemiddeld over de eerste drie attitude-

items is dit 7,5% van de respondenten. Wanneer we alleen kijken naar

mensen die wonen op minder dan 15 kilometer van een kerncentrale dan

stijgt dit percentage enigszins naar 10,7%.

Talel 5.3: Attitude tegenover de ruime toepassing van kernenergie in

Nederland voor het opwekken van elektrische stroom.

zeer negatief negatief
negatief noch positief
beetje negatief

60,8% 13,5%

zeer positief
positief
beetje positief

25,7%

geen
antwoord

0,7% 1112

onaanvaardbaar
57,1%

aanvaardbaar
40,8% 2,1% 1112

Uit tabel 5.4 wordt duidelijk dat een grote meerderheid een negatieve

houding heeft tegenover het wonen in de buurt van een kerncentrale en

tweederde dit onaanvaardbaar vindt. Slechts kleine percentages hebben

een positieve houding tegenover het wonen bij een centrale (niemand

vindt dit een verstandig idee). Eenderde vindt dit wel aanvaardbaar.

Ook hier is een groep mensen van 12% te identificeren die gemiddeld

over de eerste drie attitude-items een negatieve houding heeft tegen-

over het wonen nabij een centrale maar dit wel aanvaardbaar vindt.

Wannr-er we alleen kijken naar mensen die zelf nabij een kerncentrale

zeggen te wonen dan stijgt dit percentage naar 28%. Van de mensen die

in de nabijheid van een centrale wonen vindt dus 28% dit zowel nega-

tief als aanvaardbaar. De samenhang tussen de attitude tegenover de

ruime toepassing van kernenergie in het algemeen en de houding tegen-

over het wonen in de buurt is r = 0,67, een vrij sterk positief

verband.
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Tabel 5.4: Attitude tegenover het wonen op minder dan 15 kilometer

afstand van een kerncentrale.

zeer negatief negatief zeer positief geen n
negatief noch positief positief antwoord
beetje negatief beetje positief

76,1% 15,8% 7,7% 0,4% 1112

onaanvaardbaar aanvaardbaar
65,5% 32,6% 1,8 1112

In tabel 5.5 en 5.6 staan de verschillen in aanvaardbaarheidsoordelen

tussen de mensen die nabij een kerncentrale wonen en zij die verderaf

wonen. Waar het de ruime toepassing van kernenergie in het algemeen

aangaat is het verschil, zo'n 10%, dus niet dramatisch. Het verschil

in aanvaardbaarheid van het wonen nabij een centrale is echter zeer

groot. Van de groep die daadwerkelijk nabij een centrale woont vindt

zeventiende dit aanvaardbaar. Van de groep die verder van een centrale

afwoont spreekt slechts drietiende het oordeel "aanvaardbaar" uit.

Tabel 5.5: Verschillen in aanvaardbaarheidsoordelen over de ruime

toepassing van kernenergie tussen de groep die zegt nabij

een kerncentrale te wonen en de groep die verderweg woont.

onaanvaardbaar aanvaardbaar aantal
respondenten

groep op minder 48,4% 51,6% n = 59
dan 15 kilometer
van centrale

groep op meer 58,9% 41,1% n = 1049
dan 15 kilometer
van centrale



Tabel 5.6: Verschillen in aanvaardbaarheidsoordelen over het wonen

nabij een kerncentrale tussen de groep die zegt nabij een

kerncentrale te wonen en de groep die verderweg woont.

onaanvaardbaar aanvaardbaar aantal
re;pondenten

groep op minder
dan 15 kilometer
van centrale

30,6% 69,4% n = 59

groep op meer
dan 15 kilometer
van centrale

69,1% 30,9% n = 1049

Tabel 5.7 vat de aanvaardbaarheidsoordelen over de toepassing van ko-

len en kernenergie samen. De twee opties vergelijkend zijn de belang-

rijkste verschillen:

1) et>n meerderheid is tegen de toepassing van kernenergie en acht het

wonen in de buurt onaanvaardbaar,

2) een zee;: ruime meerderheid acht de ruime toepassing van kolen

aanvaardbaar. Eveneens een ruime meerderheid acht het wonen in de

buurt van een kolengestookte centrale aanvaardbaar,

3) voor beide energiedragers geldt dat het wonen in de buurt van een

centrale voor meer respondenten onaanvaardbaar is dan de algemene

toepassing ofwel: het persoonlijk risicodragend gedrag is onaan-

vaardbaarder dan het collectief risicodragend gedrag,

4) de aanvaardbaarheidsoordelen van degenen die in de buurt van een

centrale wonen zijn toleranter. Dit geldt zowel voor kolengestookte

centrales als voor kerncentrales.
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Tabel 5.7: Aanvaardbaarheidsoordelen over de ruime toepassing van

kolen en kernenergie in Nederland.

attitude
tegenover
ruime toe-
passing
voor het
opwekken
van elek-
trische
stroom

attitude
tegenover
het wonen
op minder
dan 15 km
van een
centrale

aanvaard-
baar

80,1%

69,8%

KOLEN

onaanvaard-
baar

17,9%

28,9%

KERNENERGIE

aanvaard- onaanvaard-
baar

40,8%

32,6%

baar

57,1%

65,6%

5.3. BELIEFS OVER DE RUIME TOEPASSING VAN KOLEN EN KERNENERGIE

5.3.1. BELIEFS OVER DE RUIME TOEPASSING VAN KOLEN

In de vragenlijst werden 46 Beliefs over de ruime toepassing van kolen

opgenomen. Hiervan hebben 9 betrekking op psychologische kenmerken van

waargenomen risico's. Deze worden afzonderlijk behandeld vanwege het

feit dat deze Beliefs wat betreft inhoud en vorm waarin ze gevraagd

werden verschilden van de andere Beliefs. Om de cognitieve structuur

vast te stellen die ten grondslag ligt aan de beoordeling van kolenri-

sico's en omwille van de overzichtelijkheid werd nagegaan of de ove-

rige 37 Beliefs konden worden samengevat in een aantal clusters.
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Om deze structuur te achterhalen werd gebruik gemaakt van een

PRINCALS-analyse uitgevoerd over alle Beliefs (zie hoofdstuk 4).

Hierbij bleek dat de Beliefs globaal in twee onafhankelijke groepen

konden worden onderscheiden namelijk de nadelen van ruime toepassing

van kolen (vraag 1 tot en met 20 op invulformulier F van de enquête)

en de overige Beliefs die vooral betrekking hebben op voordelen".

De waarschijnlijkheden die aan de voor- en nadelen worden toegekend

bleken onafhankelijk van elkaar te zijn. Er zijn dus zowel responden-

ten die aan beide groepen veronderstellingen een hoge of lage waar-

schijnlijkheid toekennen, als respondenten die de voordelen waar-

schijnlijk en de nadelen onwaarschijnlijk vinden of andersom. Uitgaand

van deze tweedeling werden de twee groepen Beliefs verder afzonderlijk

geanalyseerd.

In figuur 5.1 wordt de structuur weergegeven van de Beliefs over de

nadelen van ruime toepassing van kolen. Deze Beliefs kunnen in twee

dimensies beschreven worden. De eerste horizontale dimensie is van

algemene aard en kan geïnterpreteerd worden als de mate aan waarin

mensen nadelige gevolgen waarschijnlijk vinden. De tweede, vertikale

dimensie zegt iets over de ernst van de risico's. De eerste dimensie

is de belangrijkste (deze verklaart de meeste spreiding), de tweede is

van minder betekenis. Er zijn twee clusters samengesteld, namelijk de

clusters "levensbedreigende gevolgen" en "aantasting van de gezondheid

en milieu". Dit onderscheid is met name gemaakt op inhoudelijke gron-

den (om de interpretatie te vergemakkelijken).

De beide clusters hangen statistisch samen hetgeen in de verdere ana-

lyses ook naar voren zal komen. In tabel 5.8 worden de Beliefs vermeld

die het eerste cluster vormen.

Bij ieder Belief wordt de gemiddelde sterkte vermeld en de gemiddelde

evaluatie van het gevolg. In de laatste kolom van de tabel wordt het

product van Belief en evaluatie (BE) vermeld.

ïVDe eigenwaarden van deze oplossing zijn 0,26 en 0,12.
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Figuur 5.1: Veronderstellingen over nadelen van ruime toepassing van

kolen (eigenwaarden 0,44 en 0,10).

Hoe groter de absolute waarde van dit product is des te groter is de

invloed van de Belief op de totale index ZBE. Zoals in hoofdstuk 3
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beschreven veronderstelt de theorie van Fishbein en Ajzen, dat deze

index de attitude verklaart.

De veronderstellingen die dit cluster vormen kunnen worden benoemd met

de algemene aanduiding "levensbedreigende gevolgen" (hoewel "veel men-

sen in angst" en "stillegging centrale noodzakelijk" niet goed passen

onder deze naam.

De respondenten vinden levensbedreigende gevolgen van de ruime toe-

passing van kolen niet erg waarschijnlijk. Ze verwachten nauwelijks

dat zij zelf slachtoffer ervan zullen worden en relatief iets sterker

dat er grote aantallen slachtoffers gullen vallen (meer dan 1000 in 10

jaar). Opvallend zijn de relatief iets hogere waarschijnlijkheden die

worden toegekend aan de veronderstelling dat zeer veel mensen in angst

zouden zitten voor de risico's van ruime toepassing van kolen.

Zoals te verwachten valt worden deze levensbedreigende gevolgen tame-

lijk tot uitermate negatief geëvalueerd. Het meest negatief worden de

gevolgen met (dodelijke) slachtoffers gewaardeerd en het vrijkomen

van radioactieve stoffen. Iets minder negatief wordt stillegging, van

de centrale en "veel mensen in angst" gevonden.

Voor enkele Beliefs met betrekking tot kolen zijn de gevolgen niet

geëvalueerd, omdat deze in het vooronderzoek vrijwel zonder uitzonde-

ring zeer extreem werden geëvalueerd. Van de gevolgen in tabel 5.8

betroffen dit: "zelf overlijden binnen 10 jaar", "zelf overlijden

binnen 25 jaar" en "grote aantallen slachtoffers".

De belangrijkste Beliefs voor de attitude, berekend volgens het model

van Fishbein (BxE) zijn in deze tabel van levensbedreigende gevolgen:

"doden en gewonden bij vervoer" en "grote aantallen slachtoffers",

"stillegging van de centrale" en "het vrijkomen van radioactieve

stoffen" zijn de aspecten die het minst bijdragen.

De tweede groep van Beliefs die in één cluster werden samengevoegd

hebben alle betrekking op gezondheid van mensen en op negatieve gevol-

gen voor het natuurlijk milieu.
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Tabel 5.8: Veronderstellingen met betrekking tot levensbedreigende

gevolgen van ruime toepassing van kolen (cluster "levens-

bedreigende gevolgen").

B* E* BE

doden en gewonden bij vervoer

zelf overlijden binnen 10 jaar

zelf overlijden binnen 25 jaar

vrijkomen radioactieve stoffen

gevaar overstromingen

veel mensen in angst

grote aantallen slachtoffers

stillegging centrale nood-
zakelijk

2,6

1,5

1,5

1,8

2,2

2,8

2,4

2,8

-3,0

NG(-4

NG(-4

-3,2

-3,0

-2,1

NG(-4

-2,6

,0)**

,0)**

,0)**

-7

-5

-6

-5

-6

-5

-9

-5

,9

,9

,2

,6

,6

.8

,5

,6

In tabel 5.9 worden de betreffende Beliefs weergegeven met de

gemiddelde sterkte (B), de gemiddelde evaluaties van de gevolgen (E)

en BE. In vrij sterke mate worden negatieve gevolgen voor milieu en

gezondheid verwacht. Luchtvervuilingsaspecten vindt men relatief

waarschijnlijker en "prikkende ogen en hoofdpijn" evenals "afname van

gemiddelde temperatuur" acht men echter relatief minder

waarschijnlijke gevolgen. In de hierboven beschreven twee clusters

zijn twee items niet opgenomen. Deze twee items correleren wel hoog

met de clusters "aantasting van de gezondheid en milieu" en

"levensbedreigende gevolgen" maar zij passen hier conceptueel niet

bij. Het zijn het item "Als wij in Nederland kolen op ruime fhaal

gaan toepassen voor het opwekken van elektrische stroom dan kan dat

ertoe leiden dat ons land economisch afhankelijk wordt van landen met

grote voorraden kolen "en het item"..., dan komt dat maar aan

*De schaal voot Beliefs loopt van 0 t/m 8. De schaal voor evaluaties
loopt van -4 t/m +4.
-'•'NG betekent "niet gevraagd", nadat bij het vooronderzoek een zeer
sterke consensus was geconstateerd (zie 4.1.).
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enkele groepen in de Nederlandse samenleving ten goede, in plaats van

iedereen (zie tabel 5.10).

Tabel 5.9: Beliefs met betrekking tot negatieve gevolgen voor het

natuurlijk milieu en gezondheid van mensen door ruime

toepassing van kolen (cluster "aantasting gezondheid en

milieu").

B E BÊ"

overlijden mijnwerkers

klachten carapatienten

prikkende ogen, hoofdpijn

verzuren van de regen

optreden van smog

ernstige milieugevolgen

vervuiling van wasgoed

huizen en gebouwen
aangetast

sterfte vogels, land-
en waterdieren

afname gemiddelde
temperatuur

grote hoeveelheden
vast kolenafval

A,A

A,2

3,3

A,2

A,7

A,3

A,2

A,5

3,7

3,3

A,6

NG-A

NG-A

-A

-3

NG-A

NG-A

-2

_ o

NG-A

NG-A

-2

.0

,0

,0

,1

,0

,0

,3

,A

,0

,0

,0

-17.5

-16,9

-13,1

-13,3

-18,6

-17,3

-10,A

-11,5

-15,0

-13,1

- 9,8

Tabel 5.10: Beliefs over economische afhankelijkheid en de verdeling

van voordelen net betrekking tot de foepassing van kolen.

B I BE

economisch

ten goede
groepen

afhankelijk

aan enkele

A

2

,5

,6

-2,

-?,

2

5

-9

-6

,7

,2



De kans op economische afhankelijkheid wordt gemiddeld matig geacht.

De evaluatie is tamelijk negatief. Men blijkt niet erg bang dat de

baten van koleninzet naar enkele bevoorrechte groepen gaan. De BE's

zijn beide relatief laag.

Wanneer de veronderstellingen over voordelen-' van ruime toepassing van

kolen met behulp van een PRINCALS-analyse worden onderzocht blijkt een

tweedimensionale structuur zoals die in figuur 5.2 is weergegeven.

De horizontale dimensie is algemeen en geeft de mate weer waarin men

de voordelen aan de toepassing van kolen verbindt. De vertikale,

tweede dimensie representeert de schaal waarop de voordelen tot uiting

komen, min of meer lopend van persoonlijke voordelen naar nationale en

internationale voordelen. Binnen deze structuur zijn een drietal

clusters te onderscheiden die als volgt benoemd kunnen worden:

1) "persoonlijke en sociaal-economische voordelen", 2) "zeggenschap"

en 3) "voorraadbehoud". De groep veronderstellingen die hoog corre-

leert met de eerste dimensie is tot de eerste cluster "persoonlijke en

sociaal-economische voordelen" samengevoegd. Hierin bevinden zich dus

Beliefs over zowel persoonlijke voordelen als voordelen voor de samen-

leving.

In het algemeen kan bij tabel 5.11 worden opgemerkt dat men de kans op

persoonlijke voordelen als gevolg van de ruime toepassing van kolen

veelal klein acht. Men is gematigder over de kansen op nationale voor-

delen. Opmerkelijk is het volgende resultaat: een kwart van de respon-

denten acht de k'.ns vrij groot of groot dat het gezelliger wordt ten

gevolge van de ruime toepassing van kolen voor het opwekken van elek-

triciteit. Men verwacht gemiddeld eerder dat het gezelliger wordt dan

dat kolengebruik leidt tot voordelen voor de samenleving of goedkopere

stroom.

Bij de evaluatie valt het grote verschil op in de waardering van een

onuitputtelijke wereldvoorraad kolen en een grote Nederlandse energie-

voorraad. Het laatste aspect wordt duidelijk veel positiever gevonden.

*In feite zijn dit alle Beliefs die niet over nadelen gaan; sommige
zijn geen evidente voordelen.
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Verder valt op dat het attribuut "persoonlijke voordelen" minder posi-

tief wordt beoordeeld dan een aantal concrete voordelen zoals

koopkrachtverbetering, goedkopere stroom en werkgelegenheid. De

grootste bijdrage aan de attitude op basis van de formule BE wordt

geleverd indit cluster door de aspecten "grote Nederlandse energie-

voorraad" en "toenemen van werkgelegenheid".
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Figuur 5.2; Veronderstellingen over voordelen van ruime toepassing van

kolen (eigenwaarden 0,28 en 0,14).
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Het tweede cluster omvat veronderstellingen die te maken hebben met

zeggenschap en invloed met betrekking tot de ruime toepassing van ko-

len (zie tabel 5.12).

Tabel 5.11: Beliefs met betrekking tot een aantal voordelen van ruime

toepassing van kolen (cluster "persoonlijke en sociaal-

economische voordelen").

BK

beschikbaarheid van onuit- 3,6 1,4 5,8
puttelijke wereldvoorraad
kolen

beschikbaarheid van grote 3,A 4,0 13,5
Nederlandse energievoorraad

toenemen werkgelegenheid

gezelliger

vooruitgang wetenschap

toenemen koopkracht

goedkopere stroom

persoonlijke voordelen

voordelen samenleving

4,4

3,2

3,3

3,0

2,9

2,1

3,1

3

2

2

2

3

1

2

,1

,3

,8

,8

,0

,9

,8

13,8

8,0

9,0

8.2

8,8

4,1

8,8

Tabel 5.12: Beliefs met betrekking tot zeggenschap ten aanzien van

ruime toepassing van kolen (cluster "zeggenschap").

B E BE

p,emeentp of provincie meer
zeggenschap

grootschalige stroomvoor-
ziening

kleinschalige stroomvoor-
ziening

zelf invloed op de
beslissing

3,0

4,2

3,7

2,6

0,

0,

0,

2,

5

3

4

6

1,9

2,0

2,3

6,9
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Uit tabel 5.12 kan worden geconcludeerd dat men ten gevolge van de

toepassing van kolen eerder een grootschalige dan een kleinschalige

stroomvoorziening verwacht, waarbij men de kans gering acht dat men

zelf en de lokale en regionale overheden meer invloed op de stroom-

voorziening kunnen uitoefenen.

Bij de evaluaties blijkt een gemiddeld zeer neutrale waardering van de

gevolgen "gemeente of provincie meer zeggenschap" en "grootschalige

stroomvoorziening" en "kleinschalige stroomvoorziening". Het meest

positief wordt gewaardeerd "zelf invloed op de beslissing". De vrij

neutrale waardering van de attributen uit cluster werkt door in de

BE's. De Beliefs over "zeggenschap" hebben lage scores.

Tabel 5.13: Beliefs met betrekking tot ruime toepassing van kolen die

behoren tot het cluster "voorraadbehoud".

BE

aardgasvoorraad minder snel
uitgeput

minder afhankelijk van olie-
landen

olie sparen voor de derde
wereld

4

4

3

,5

,5

,6

2,

2,

2,

6

8

3

12

13

8

,2

,1

,7

Tenslotte het derde cluster. De drie Beliefs die hiertoe behoren (zie

tabel 5.13) hebben betrekking op het behoud van fossiele energie-

voorraden en daarmee ook op het behouden van internationale onafhanke-

lijkheid. Veel mensen maken gemiddeld geen extreme kansschattingen met

betrekking tot de Beliefs over voorraadbehoud. Zij zien Nederland

eerder iets onafhankelijker worden met in plaats van zonder kolen. De

relatie met de energievoorziening van de ontwikkelingslanden is in de

ogen van de respondenten niet zo duidelijk.

De aspecten die samenhangen met "voorraadbehoud" worden iets pcsi-

tiever geëvalueerd dan de aspecten in het cluster "zeggenschap". De

bijdrage aan de attitude op basis van BE ligt ook ie^s hoger. De ver-

schillen binnen het cluster zijn vrij gering.
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5.3.2. BELIEFS OVER DE RUIME TOEPASSING VAN KERNENERGIE

In de vragenlijst werden 52 Beliefs over de ruime toepassing van kern-

energie opgenomen. Hiervan hebben 9 betrekking op psychologische ken-

merken van waargenomen risico's deze worden afzonderlijk behandeld

vanwege het feit dat deze Beliefs wat betreft inhoud en vorm waarin ze

gevraagd werden verschilden van andere Beliefs. Ook de 9 Beliefs over

verschillende typen ongelukken die als gevolg van ruime toepassing van

kernenergie zouden kunnen optreden weken qua inhoud en vorm af van de

overige Beliefs en werden om deze reden apart geanalyseerd. Om de cog-

nitieve structuur vast te stellen die ten grondslag ligt aan de beoor-

deling van risico's van kernenergie en omwille van de overzichtelijk-

heid werd nagegaan of de overige 34 Beliefs konden worden samengevat

in een aantal clusters. Om deze structuur te achterhalen werd gebruik

gemaakt van een PRINCALS-analyse uitgevoerd over alle 34 Beliefs (zie

hoofdstuk 4). Uit deze analyse bleek dat de Beliefs globaal in twee

groepen konden worden onderscheiden namelijk de nadelen van de ruime

toepassing van kernenergie en de overige Beliefs die vooral betrekking

hebben op voordelen'". Dit resultaat is conform hetgeen bij de Beliefs

over de toepassing van kolen werd gevonden, zij het dat het hier waar-

schijnlijkheden die aan voor- en nadelen worden toegekend licht nega-

tief met elkaar gecorreleerd zijn. Uitgaande van deze tweedeling wer-

den de twee groepen verder afzonderlijk geanalyseerd.

In figuur 5.3 wordt de structuur weergegeven van de Beliefs over de

nadelen van de ruime toepassing van kernenergie. Deze Beliefs kunnen

in twee dimensies beschreven worden. De eerste belangrijkste horizon-

tale dimensie kan geïnterpreteerd worden als de mate waarin mensen

deze gevolgen waarschijnlijk vinden.

-rDe eigenwaarden van deze oplossing zijn 0,30 en 0,13.
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-029 .062 0153 .244 336 427 .519 .611 .702 .794 .885

Figuur 5.3: Beliefs over nadelen van ruime toepassing van kernenergie

(eigenwaarden 0,49 en 0,10).

De tweede, verticale dimensie, is minder sterk. Niettemin zijn er twee

clusters samengesteld namelijk de clusters "sociale en milieugevolgen

bij normaal bedrijf" en "gevolgen voor gezondheid en milieu bij dys-

functioneren". Dit onderscheid is met name gemaakt op inhoudelijke

gronden (om de interpretatie te vergemakkelijken). We wi , --«n erop dat
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de beide clusters intern homogeen zijn, maar tevens onderling statis-

tisch samenhangen hetgeen in verdere analyses ook naar voren zal

komen.

In tabel 5.14 worden de Beliefs vermeld die het eerste cluster vormen

en die samengevat worden onder de algemene noemer "sociale en milieu-

gevolgen bij normaal bedrijf". Bovendien wordt weer de sterkte van

iedere Belief vermeld, de evaluatie en het product BE.

Tabel 5. IA: Beliefs met betrekking tot de ruime toepassing van

kernenergie behorend tot het cluster "sociale en

milieugevolgen bij normaal bedrijf".

H ï BË

toename terrorisme

veel mensen in angst

proliferatie kernwapens

opslag in zoutkoepels

afval dumpen in zee

bevolking afhankelijk van
technische deskundigen

economisch afhankelijk van
uraniumlanden

4

6

5

5

6

4

5

,8

,1

,6

,7

,4

,9

,7

-3,1

-1,0

-3,0

-1.1

-2,8

-2,1

-2,1

-13,0

- 5,8

-17,2

- 7,0

-18,5

-10,7

-12,0

In het algemeen kennen veel mensen hoge waarschijnlijkheden toe aan de

in de tabel genoemde gevolgen. Ruime toepassing van kernenergie wordt

in elk geval sterk verbonden met angstgevoelens onder de bevolking en

met dumping in zee van radioactief afval. Ook proliferatie van kern-

wapens, opslag van afval in zoutkoepels en economische afhankelijkheid

van ons land van landen met grote voorraden uranium zijn gevolgen die

door een meerderheid van de respondenten (zeer) waarschijnlijk worden

gevonden. De kans op toename van terrorisme als gevolg van de ruime

toepassing van kernenergie wordt relatief wat lager geschat hoewel nog

steeds ruim eenderde deze kans zeer hoog schat. Wat de evaluaties be-

treft worden "de toename van terrorisme", "de proliferatie van kern-

wapens" en "het dumper: van afval in zee" sterk negatief gewaardeerd.
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Opvallend is de vrij gematigde waardering van het gevolg "opslag in

zoutkoepels". De grootste bijdrage aan de geconstrueerde attitude-

index (EBE) komt van "het afval dumpen in zee", "de proliferatie van

kernwapens" en "toename van het terrorisme". "Opslag in zoutkoepels"

en "veel mensen in angst" dragen het minst bij.

De tweede groep van Beliefs die in een cluster werden samengevoegd

hebben alle betrekking op ernstige gevolgen voor gezondheid en milieu

die veelal zullen optreden wanneer er sprake is van dysfunctioneren

(bijvoorbeeld bij de winning van uranium, bij het opwekken van elek-

triciteit in de centrale of bij verwerking van opslag). In tabel 5.15

worden de betreffende Beliefs weergegeven.

Gemiddeld zijn de geschatte kansen op de in deze tabel genoemde gevol-

gen duidelijk lager dan die in tabel 5.IA. Toch zijn de gemiddelde

waarschijnlijkheden vrij hoog, gezien de ingrijpendheid van deze

gevolgen. Ernstige milieugevolgen, de radioactieve besmetting van

landbouwgronden en/of binnenwateren en grote aantallen slachtoffers

(meer dan 1000 in 10 jaar) horen daarbij tot de meest waarschijnlijke

gevolgen in de ogen van de respondenten. De kans om zelf het slacht-

offer te worden wordt minder hoog geschat dan de kans dat dit anderen

gebeurt. Er is in de enquête ook gevraagd om in numerieke categorieën

aan te geven hoe vaak een ongeluk met 1000 doden te verwachten is

wanneer kernenergie op ruime schaal zou worden toegepast. Het modale

antwoord van de respondenten was dat dit eens per 10 jaar zou gebeuren

(zie voor een overzicht van de antwoordpercentages bijlage 1). Er was

een redelijke samenhang tussen deze numerieke kansschatting en de

verbale kansschattingen bij de Belief over "grote aantallen slacht-

offers" (r = 0,42).

De bijdragen aan de attitude-index (EBE) zijn in dit cluster vrij

hoog. De twee items over milieugevolgen scoren op basis van vrij hoge

waarschijnlijkheidsoordelen het hoogst.
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3,2

3,4

4 ,3

4 ,1

4 ,7

5,1

5,0

NG(-4)

NG(-4)

NG(-4)

NG(-4)

NG(-4)

NG(-4)

NG(-4)

NG(-4)

-12,7

-13,7

-17,4

-17,4

-16,5

-18,8

-20,3

-20,0

Tabel 5.15: Beliefs mot betrekking tot de ruime toepassing van kern-

energie behorend tot het cluster "gevolgen voor gezond-

heid en milieu bij dysfunctioneren".

B I BE

zelf overlijden binnen
10 jaar

zelf overlijden binnen
25 jaar

kanker omwonenden centrales

gezondheid centralepersoneel
aangetast

overlijden mijnwerkers

grote aantallen slachtoffers

ernstige milieugevolgen

radioactieve besmetting
grond en/of binnenwater

In het hierboven beschreven cluster "gevolgen voor gezondheid en mili-

eu bij dysfunctioneren" zijn twee items -die er wel hoog mee corre-

leren- niet opgenomen. Zij passen conceptueel niet bij dit cluster.

Deze items zijn opgenomen in tabel 5.16.

Tabel 5.16: Beliefs over de beperking van individuele vrijheid en de

verdeling van voordelen.

B Ë BE

beperking van de individuele 3,5 -3,0 -10,7
vri jheid

maar enkele groepen ten 3,5 "2,5 - 8,7
goede

De waarschijnlijkheidsoordelen zijn gemiddeld matig hoog. Men is niet

erg bang voor een beperking van de individuele vrijheid of voor een

onrechtvaardige verdeling van de voordelen. Deze gevolgen werden ove-

rigens wel tamelijk negatief gewaardeerd. De bijdragen aan de attitude

zijn matig.
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In tabel 5.17 staan Beliefs met betrekking tot ongelukken vermeld. De

vraagstelling bij deze Beliefs wijkt af van die welke hierboven werd

beschreven. Hier is namelijk niet gevraagd naar de kans op bepaalde

gevolgen bij ruime toepassing van kernenergie maar naar de kans op

verschillende typen ongelukken. De cijfers in tabel 5.17 zijn tamelijk

schokkend. Een groot deel van de bevolking acht zeer ernstige onge-

lukken zeer waarschijnlijk. Om dit te illustreren vermelden we enige

percentages. Ongelukken met gevolgen als gebiedsvergiftiging tot op

provincieniveau, genetische afwijkingen, grootscheepse evacuaties

worden door meer dan 40% waarschijnlijk geacht. Slechts ongeveer een

kwart van de respondenten acht ongelukken waarbij zij zelf sterven of

die lijken op een kernbomontploffing zoals in Hiroshima onwaar-

schijnlijk. De overigen achten deze kans matig of zelfs zeer groot.

Vastgesteld kan worden dat deze kansschattingen zeer veel hoger zijn

dan de uitkomsten van technische risico-analyses, ook van de meest

pessimistische. De correlaties tussen Beliefs over deze typen onge-

lukken zijn overigens vrij hoog (gemiddeld zijn de correlatie-

coëfficiënten ongeveer 0,70 variërend van 0,46 tot 0,85).

Wanneer gekeken wordt naar de gemiddelde waarschijnlijkheid die wordt

toegekend aan de verschillende ongelukken blijkt dat ongelukken met

ingrijpende gevolgen weliswaar minder waarschijnlijk gevonden worden

dan ongelukken met minder ingrijpende gevolgen, maar dat deze gemid-

delden betrekkelijk dicht bij elkaar liggen, zodat de schattingen

weliswaar redelijk consistent maar desondanks buitenproportioneel

worden. In termen van de verbale labels van de antwoordcategorieen

varieren de schattingen van vrij klein/matig tot vrij groot/groot.

Omdat de evaluaties van de gevolgen zoals te verwachten erg negatief

zijn scoren deze gevolgen zeer hoog als BE. Met name geldt dit voor de

items over geboorte van kinderen met afwijkingen en het onbruikbaar

worden van grote stukken land.
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Tabel 5.17: Beliefs over ongelukken met bepaalde gevolgen als

kernenergie op ruime schaal wordt toegepast (cluster

"ongelukken").

een zodanig ongeluk

dat stillegging centrale 5,0
voor geruime tijd nood-
zakelijk is

dat snelle grootscheepse 5,0
evacuatie noodzakelijk is

als in Harrisburg

met gevolgen als de kern-
bomontploffing in Hiroshima

dat ik zelf sterf

dat er als gevolg daarvan
vaker kinderen met af-
wijkingen worden geboren

dat een gebied van 5 km 5,3
rondom de centrale ver-
giftigd en onbruikbaar
is voor minstens 10 jaar

dat een gebied zo groot als 4,7
de provincie Utrecht ver-
giftigd en onbruikbaar is
voor minstens 10 jaar

dat een gebied LO ^root als 3,7
Nederland vergiftigd en on-
bruikbaar is voor minstens
10 jaar

-1.3

-2,4

NG(-4,0)

NG(4,0)

NG(-4,0)

BE

-6,2

-11,9

5,0

4 ,2

4 ,2

5,2

- 3 ,

NG(-4

NG(-4

NG(-4

1

,0 )

, 0 )

-15.9
-16,9

-16,9

-20,5

-21,3

-18,9

-14,9

Wanneer de Beliefs over voordelen* van ruime toepassing van kern-

energie met behulp van een PRINCALS-analyse worden onderzocht blijkt

eun tweedimensionele structuur zoals die in figuur 5.4 is weergegeven.

-•'In feite zijn dit alle Beliefs die niet over nadelen gaan, sommige
zijn geen evidente voordelen.
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De horizontale dimensie geeft de mate aan waarin men persoonlijke,

sociale en economische voordelen waarschijnlijk vindt. De tweede, ver-

ticale dimensie heeft betrekking op de groot- dan wel kleinschaligheid

van de stroomvoorziening. Binnen deze structuur zijn een drietal clus-

ters onderscheiden die als volgt benoemd kunnen worden: 1. "persoon-

lijke en sociaal-economische voordelen", 2. "groot-schaligheid" en 3.

"voorraadbehoud".
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Figuur 5.4: Beliefs over voordelen van ruime toepassing van

kernenergie (eigenwaarden 0,30 en 0,13).
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In het algemeen kan bij tabel 5.18 opgemerkt worden dat men de kans op

voordelen laag inschat voor de toepassing van kernenergie. Uitzonde-

ring is dat velen wel wetenschappelijk nut toeschrijven aan de ruime

toepassing van kernenergie. Persoonlijke voordelen worden door een

meerderheid niet geassocieerd met de toepassing van kernenergie. Ook

een veel gehoord argument pro kernenergie namelijk de lage kostprijs

per k^owatt-uur wordt gemiddeld niet zo waarschijnlijk geacht.

De evaLuaties van de meeste voordelsn in tabel 5.18 (een gezond

bedri inleven uitgezonderd) zijn reeds bij de resultaten over kolen

besproken. De voordelen variëren van tamelijk tot zeer positief in de

waardering, waarbij de algemene categorie persoonlijke voordelen het

laagst scoort.

De grootste bijdrage aan de attitude op basis van BE wordt geleverd

door de Belief "vooruitgang van de wetenschap", gevolgd door "toename

werkgelegenheid" en "goedkopere stroom".

Tabel 5.18: Beliefs met betrekking tot een aantal voordelen van ruime

toepassing van kernenergie (cluster "persoonlijke en

sociaal-economische voordelen").

B I BE

persoonlijke voordelen 1,9 1,9 3,9

toenemen koopkracht 3,0 2,8 8,5

toenemen werkgelegenheid 3,3 3,1 10,5

voordelen samenleving 3,0 2,8 8,5

goedkopere stroom 3,A 3,0 10,3

vooruitgang wetenschap 4,7 2,8 13,3

gezond bedrijfsleven 3,7 2,4 9,6

De Belief over de invloed van de respondent op de beslissing om kern-

energie op ruime schaal toe te passen hangt statistisch samen met dit
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voordelencluster ma.'.r aangezien de inhoud van de vraag niet overeen-

kwam met die van de overige Beliefs in dit cluster werd deze niet in

het cluster opgenomen. Men verwacht gemiddeld niet veel invloed op de

beslissing te hebbon. De gemiddelde waardering is "tamelijk tot zeer

positief". Het product BE (zie tabel 5.19) is tamelijk laag.

Tabel 5.19: Belief over eigen invloed op beslissing over

elektriciteitsvoorziening.

B if Ü

zelf invloed op beslissing 2,3 2,6 6,4

Het tweede cluster omvat Beliefs die te maken hebben met de schaal van

de elektriciteitsvoorziening (zie tabel 5.20).

Tabel 5.20: Beliefs met betrekking tot grootschaligheid van ruime

toepassing van kernenergie (cluster "grootschaligheid").

BÉT

kleinschalige stroomvoor-
ziening*

grootschalige stroomvoor-
ziening

gemeente of provincie
meer zeggenschap*

voorkómen van versobering*

uitgebreide controle en
beveiliging van kerncentrales
en splijtstoftransporten

2

5

3

3

5

,6

,8

,0

,1

,9

0

0

0

0

2

,4

,3

,5

,2

,8

1

2

1

0

17

,1

,3

,5

,5

,0

''Deze items zijn bij de verdere analyse omgepoold, zodat de antwoorden
allen in dezelfde richting wijzen namelijk de mate van waarschijn-
lijkhaid van grootschalige stroomvoorziening.
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Uit deze tabel wordt duidelijk dat men de ruime toepassing van kern-

energie verbindt met een grootschalig opgezette stroomvoorziening.

Kennelijk wordt daarmee uitgebreide controle en beveiliging geasso-

cieerd. Opvallend is dat respondenten gemiddeld de kans vrij laag

schatten dat ruime toepassing van kernenergie versobering van het

leven van de gemiddelde Nederlander zal voorkomen.

Bij de evaluaties valt het op dat de mensen gemiddeld nauwelijks een

voorkeur hebben voor een groot- of kleinschalige stroomvoorziening. De

spreiding is vrij groot bij deze twee (alternatieve) gevolgen (voor

beide: o = 2,0).

Opmerkelijk is verder dat het voorkomen van versobering maar gematigd

positief wordt geëvalueerd en dat "uitgebreide controle en beveili-

ging" wel positief wordt bevonden. Dit laatste resultaat ondersteunt

niet de bevinding van Vlek en Stallen (1979) die tot de conclusie

kwamen dat mensen een positieve ofwel een negatieve houding hebben

tegenover uitgebreide controle en beveiliging, overigens wel op basis

van een ander soort analyse.

Behalve van de Belief over "controle en beveiliging" zijn de BE's

uitermate laag en dragen deze beliefs dus in geringe mate bij aan de

attitude-index (EBE).

Kernenergie wordt, zo blijkt uit tabel 5.21, door vrij grote percen-

tages van de respondenten waargenomen als een energiebron die niet

snel uitgeput is en die ons onafhankelijker maakt van fossiele ener-

giebronnen. Olie sparen voor de ontwikkelingslanden vindt men een

duidelijk minder voor de hand liggend gevolg.

De gevolgen samenhangend met voorraadbehoud worden "tamelijk" tot

"zeer positief" geëvalueerd. De bijdrage aan de attitude op basis van

BE is matig en relatief het hoogst voor de Belief over de afnemende

afhankelijkheid van de olielanden.
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Tabel 5.21: Beliefs met betrekking tot ruime toepassing van kernener-

gie die behoren tot het cluster "voorraadbehoud".

B E BE

olie sparen voor de derde
wereld

minder afhankelijk
olielanden

onuitputtelijke energiebron

aardgasvoorraad minder
snel uitgeput

3

5

4

4

,6

,0

,6

,9

2

2

2

2

,3

,8

,0

,6

8,8

14,6

10,2

13,3

5.4. BELIEFS OVER PSYCHOLOGISCHE KENMERKEN

De Beliefs over psychologische kenmerken kunnen strikt genomen niet

opgevat worden als Beliefs in dezelfde zin als alle voorgaande bespro-

ken Beliefs. De reden hiervan is dat deze psychologische kenmerken

betrekking hebben op de gevolgen van de toepassing van kolen en kern-

energie in plaats, van op de toepassing zelf. Er vindt dus een object-

verschuiving plaats bijvoorbeeld "milieuschade" is een mogelijk gevolg

van de toepassing van kolen, "onbekendheid" kan een kenmerk zijn van

de milieuschade. De psychologische kenmerken zijn dus slechts indirect

gekoppeld aan de attitude-objecten die in dit onderzoek centraal

staan.

Een tweede hiermee samenhangend punt is dat de evaluaties van deze

psychologische kenmerken niet erg betrouwbaar zijn te meten op een

directe wijze: het is erg moeilijk een specifiek kenmerk van een op

zich al negatief gevolg te waarderen. We vermelden derhalve alleen de

Beliefs en analyseren deze niet integraal met de andere clusters.

Om de onderlinge samenhang na te gaan van de negen Beliefs over psy-

chologische kenmerken van risico's of negatieve gevolgen met betrek-
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king tot ruime toepassing van kolen, werd een PRINCALS-analyse uit-

gevoerd. In figuur 5.5 wordt de structuur van deze veronderstellingen

weergegeven.

De eerste dimensie in figuur 5.5 wordt bepaald door een zestal ken-

merken. Bijzonder is dat kenmerken met een tegengestelde betekenis

dicht bij elkaar liggen. Dit kan als volgt verklaard worden: het be-

treft hier kenmerken van risico's of van negatieve gevolgen van toe-

passing van kolen. Het is heel wel mogelijk dat mensen meerdere risi-

co's of negatieve gevolgen bij de beantwoording overwogen hebben,

waaraan verschillende psychologische kenmerken worden toegeschreven en

waardoor deze positief met elkaar kunnen correleren. Bijvoorbeeld: de

dood van mijnwerkers kan in de ogen van de respondenten een direct

gevolg zijn terwijl de milieugevolgen pas later voelbaar worden. De

tweede dimensie van de oplossing wordt bepaald door de kenmerken

"vertrouwdheid" (en in iets mindere mate door "onbekendheid" dat nega-

tief correleert) en "controleerbaarheid" van risico's.

Samenvattend geeft deze dimensie oordelen weer over de beheersbaarheid

van risico's.

Over de beoordeling van de risico's en negatieve gevolgen van de ruime

toepassing van kernenergie is eveneens een PRINCALS-analyse uitge-

voerd. Deze leverde een praktisch identieke struktuur op als de ana-

lyse met betrekking tot de toepassing van kolen. De eigenwaarden voor

de struktuur over de risico's en negatieve gevolgen van kernenergie

waren respectievelijk 0,51 en 0,18.

In tabel 5.22 worden de gemiddelde waarden voor elke Belief vermeld

voor de toepassing van kolen en van kernenergie.

De kenmerken die het meest waarschijnlijk worden gevonden in relatie

tot de toepassing van kolen zijn vertrouwdheid van de risico's, con-

troleerbaarheid van de negatieve gevolgen en het geleidelijke optreden

ervan. Onbekendheid van ie risico's van kolen, het in een klap optre-

den van negatieve gevolgen ervan en het persoonlijk getroffen kunnen

worden hierdoor, wordt gemiddeld als het minst waarschijnlijk gezien.

Samenvattend: veel respondenten zien kolenrisico's als redelijk

bekend, vertrouwd en zichtbaar. Men verwacht geen catastrofale en geen
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persoonlijke gevolgen. Men acht de kans op geleidelijke op langere

termijn optredende gevolgen gemiddeld matig.

De risico's van kernenergie worden minder vertrouwd gevonden, meer

onbekend, minder zichtbaar dan de risico's van de toepassing van

kolen. Men acht de kans op lange termijn gevolgen vrij groot evenals

de kans op een catastrofaal ongeluk. Ook de kans dat men persoonlijk

getroffen zal worden wordt groter geacht dan bij kolen.
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Figuur 5.5: Beliefs over psychologische kenmerken van risico's of

negatieve gevolgen van ruime toepassing van kolen (eigen-

waarden 0,46 en 0,17).



Tabel 5.22: Beliefs met betrekking tot psychologische kenmerken van

risico's of negatieve gevolgen van ruime toepassing van;

kolen.

B kolen B kernenergie

risico's die vertrouwd zijn 4,1

risico's die onbekend zijn 3,0

blootstelling aan gevaren 3,2
zonder dat je het merkt

negatieve gevolgen die 3,7
deskundigen onder controle
kunnen houden

negatieve gevolgen die 3,5
direct of binnen enkele
jaren voelbaar worden

negatieve gevolgen die 3,3
generaties later
voelbaar worden

negatieve gevolgen die 3,A
geleidelijk optreden

negatieve gevolgen die 2,7
in een klap optreden

negatieve gevolgen die 2,9
mij persoonlijk kunnen
treffen

3,3

4,5

5,2

3,9

4,5

5,0

5,0

4,2

4,7

Het blijkt dat, afgezien van de Beliefs over vertrouwdheid van risi-

co's en over risico's die deskundigen onder controle kunnen houden, de

Beliefs matig tot redelijk hoog correleren met deze clusters (de

correlatiecoefficienten variëren van 0,28 tot 0,59 zie tabel 5.23).
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Tabel 5.23: Correlaties tussen de Beliefs over de pscyhologische

kenmerken en de clusters over de ruime toepassing van

kernenergie "sociale en milieugevolgen bij normaal

bedrijf", "gevolgen van gezondheid en milieu bij

dysfunctioneren", en "ongelukken" en de clusters over de

ruime toepassing van kolen "levensbedreigende gevolgen" en

"aantasting van gezondheid en milieu".

gevolgen van kernenergie

sociale gevolgen ongelukken
en milieu- voor ge-
gevolgen zondheid

gevolgen van kolen

levensbedrei- aantasting
gende ge-
volgen

gezondheid
en milieu

vertrouwd-
heid voor de
samenleving

onbekend voor
de samen-
leving

olootgesteld
zonder dat

bij
normaal
bedrijf

-0,09

0,37

0,52

en milieu
bij dys-
functio-
neren

-0,11

0,38

0,59

-o,

0,

0,

08

36

57

-o,

0,

0,

08

37

49

0

0

0

,03

,28

,46

je het merkt

onder con-
trole door
deskundigen

direct
voelbaar

generaties
later voel-
baar

geleidelijk
optreden

in een klap
optreden

persoonlijk
treffen

-o,

0,

0,

0,

0,

0,

00

46

52

45

37

47

0,

0,

0,

0,

0,

0,

00

56

58

50

46

53

0

0,

0,

0,

0,

0.

02

50

54

49

47

52

0

0

0

0

0

0

,11

.49

,49

,46

,47

.52

0

0

0

0

0

0,

,18

,51

,48

51

32

45

Toelichting: r £ 0,08, r S -0,08, p 5 0,01
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Uit de correlaties blijkt een redelijke samenhang tussen de meeste

psychologische kenmerken en de verschillende clusters negatieve ge-

volgen. Uit deze samenhang kan men concluderen dat de psychologische

kenmerken al tot uiting komen in de aard van de negatieve gevolgen.

Dit is niet op te vatten als een aanwijzing dat deze factoren niet van

belang zouden zijn. Deze conclusie geldt niet voor de kenmerken "ver-

trouwdheid" en "controleerbaarheid" en in mindere mate "onbekendheid".

Deze kenmerken vormen dus waarschijnlijk aparte aspecten die niet al

tot uiting komen in de aard van de negatieve gevolgen van de toe-

passing van kernenergie en kunnen dus in principe een nieuw element

vormen in de verklaring van de houding tegenover de toepassing van

kolen en kernenergie (.zie hiervoor verder paragraaf 5.5.4.).

5.5. DE SAMENHANG TUSSEN BELJEFS EN ATTITUDES

5.5.1. HBE)

In tabel 5.2Aa staan de hiërarchieën van BE's, voor kolen en kern-

energie vermeld, gerangordend naar de absolute waarde.

Wat kunnen we concluderen uit deze lijst? Allereerst dat BE's over

kolen in het algemeen lager uitvallen dan over kernenergie. Aannemend,

dat de aangeboden Beliefs de modaal saillante Beliefs zijn wijst dit

op een meer uitgesproken attitude tegenover de toepassing van

kernenergie dan tegenover de toepassing van kolen. Deze indruk wordt

bevestigd in tabel 5.2Ab waaruit blijkt dat BE, geabsoluteerd en

gemiddeld (|BE|) hoger is voor kernenergie dan voor kolen. De tabel

laat verder zien dat de oorzaak van dit verschil tussen kolen en

kernenergie in de Beliefs (B) gezocht dient te worden.

De geabsoluteerde evaluaties (|E|) verschillen gemiddeld nauwelijks,

de Beliefs (|B|) wel. Deze zijn sterker voor kernenergie dan voor

kolen.

Een tweede conclusie is dat de nadelen voor gezondheid en milieu de

hoogste; (absolute) scores hebben. Het eerste voordeel komt bij kern-

energie op de 17e plaats en bij kolen op een 6e plaats. De voordelen
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wegen bij kolen duidelijker mee voor de attitude dan bij kernenergie

waar de nadelen duidelijk domineren. Desalniettemin spelen persoon-

lijke en sociaal-economische voordelen bij beide opties een secundaire

rol. De Beliefs samenhangend met voorraadbehoud zijn voor de attitude

tegenover kernenergie niet erg belangrijk. De schaal van de stroom-

voorziening blijkt voor de respondenten een niet relevant aspect,

evenmin als een verschuiving van de zeggenschap naar regionale en

gemeentelijke overheden.

Bij de toepassing van kolen speelt wel het idee van een grote

Nederlandse energievoorraad waar we op kunnen steunen een vrij belang-

rijke rol. Een opvallend lage positie neemt de Belief in over de op-

slag van radioactief afval in zoutkoepels.

Tabel 5.24a: Beliefs x Evaluaties voor de toepassing van kolen en

kernenergie.

Kolen JSE

-18,

-17,

-17,

1^,

-13,

-13,

13,

-13,

12,

,6

,3

5

5

1

3

1

1

2

Kernenergie

gebied tot 5 km onoruik-
baar

geboorte van kinderen
met afwijkingen

ernstige gevolgen voor
milieu

besmetting landbouw
gionden + water

gebied als provincie
Utrecht onbruikbaar

grote aantallen
slachtoffers

dumpen afval in zee

kanker bij omwonenden

gezondheid perse,teel

BI

-21

-20

-20

-2G

-18

-18

-18

-17

-17

,3

,5

,3

,0

,9

,8

,5

,4

,4

1 optreden van smog

2 ernstige milieu-
gevolgen

3 overlijden irijn-
werkeis

\ grote Nederlandse
energievoorraad

5 prikkende ogen,
hoofdpijn

6 verzuren van de
regen

7 minder afhankelijk
olielanden

8 afname gemiddelde
temperatuur

9 aardgasvoorraad
minder snel
uitgeput

aangetast
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10

11

12

13

IA

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

vervolg kolen

grote hoeveelheden
vast kolenafval

economisch af-
hankelijk van
kolenlanden

huizen en ge-
bouwen aangetast

vervuiling wasgoed

grote aantallen
slachtoffers

werkgelegenheid

goedkopere stroom

vooruitgang weten-
schap
voordelen voor de
samenleving

doden en gewonden
bij vervoer

gezelliger

zelf invloed op
beslissing

olio sparen voor de
derde wereld

ten goede aan
enkele groepen

klachten cara-
patienten

gevaar over-
stromingen

veel mensen in
angst

zelf overlijden
binnen 10 jaar

zelf overlijden
binnen 25 jaar

vrijkomen radio-
actieve stoffen

BK

- 9,8

- 9,7

-11,5

-10,A

- 9,5

13,8

8,8

9,0

8,8

- 7,9

8,0

6,9

8,0

- 6,2

-16,9

- 6,6

- 5,8

- 5,9

- 6,2

- 5,6

vervolg kernenergie

proliferatie kern-
wapens

controle en beveiliging

kernbomontploffing

zelf sterven

overlijden mijnwerkers

Harrisburg

gebied als Nederland
onbruikbaar

minder afhankelijk
olielanden
zelf overlijden binnen
25 jaar

vooruitgang wetenschap

behoud aardgasvoorraad

toename terroristische
acties

zelf overlijden binnen
10 jaar

economisch afhankelijk
uraniumlanden

evacuatie noodzakelijk

beperking individuele
vrijheid

meer afhankelijk van
deskundigen

toenemen werkgelegen-
heid

goedkopere stroom

onuitputtelijke bron
van enereio

BE

-17,2

17,0

-16,9

-16,9

-16,5

-15,9

-14,9

IA,6

-13,7

13,3

13,3

-13,0

12,7

-12,0

-11,9

-10,7

-10,7

10,5

10,3

ïo,;
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

35

40

41

42

43

vervolg kolen

onuitputtelijke
wereldvoorraad
kolen

kleinschalige
stroomvoorziening

gemeente of
provincie meer
zeggenschap

stillegging
centrale nood-
zakelijk

persoonlijke
voordelen

grootschalige
stroomvoorziening

sterfte vogels,
land- en water-
dieren

BE

5

2

1

- 5

4,

2,

-15,

,8

,3

,9

,6

, i

0

0

vervolg kernenergie

gezond bedrijfsleven

olie sparen voor derde
wereld

aan enkele groepen
ten goede

voordelen voor de
samenleving

toename koopkracht

opslag afval in

zoutkoepels

zelf invloed op
beslissing

stillegging voor lange
tijd noodzakelijk

zeer veel mensen in
angst

voordelen voor mij
persoonlijk

grootschalige
stroomvoorziening

gemeente of provincie
meer zeggenschap

kleinschalige stroom-
voorziening

voorkomen van versobe-
ring

BE

9

8

- 8

8

8

- 7

6,

- 6,

-5,

3,

2,

1,

1,

0,

,6

,8

,7

,5

,5

,0

,4

,2

,8

9

3

5

1

i,

De correctie tussen de volgens het model van Fishbein Oeconstrueerde

attitude (EBE) en de direct gemeten attitude bedraagt voor kernenergie

r = 0,63 en voor kolen r = 0,43.
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Tabel 5.24b: Gemiddelde aggregatiescores van Beliefs, Evaluaties en

het Product van Beliefs en evaluaties.

Kolen KerneneLglc i Toets

p-waarde

EBE -97,5 -249,2 0,00

S|BE[ 378,6 598,6 0,00

|~BË| 10,2 13,9 0,00

E|B| 124,8 187,0 0,00

|ÏÏ| 3,4 4,4 0,00

£|E| 112,7 134,3 0,00

|Ëf| 3,1 3,1 N.S.

5.5.2. HET PRODUCT VAN BELIEFS EN EVALUATIEF: NUT EN GELDIGHEID

In de literatuur is veel geschreven over de geldigheid en het nut van

de productsom 2BE als geconstrueerde index voor de attitude (zie

hoofdstuk 3). Ket sterkste argument voor het gebruik van de

productregel is van empirische aard. In veel gevallen blijkt ZBE een

goede voorspelling te geven van de attitude.

In deze paragraaf wordt eerst ..agegaan of dit laatste argument geldt

in het hier beschreven onderzoek. Daarna wordt dieper ingegaan op de

aard van de variabele BE.

In tabel 5.25 zijn de correlaties weergegeven tussen EBE en de atti-

tude voor kolen en kernenergie. Daarnaast zijn de correlaties weerge-

geven tussen EB, dat wil zeggen de som van Beliefs, zonder de evalua-

ties en de (direct) gemeten attitude. Uit de tabel blijkt dat de

correlatie coëfficiënten slecl ts - zeer geringe mate zakken.
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Tabel 5.25: De correlaties tussen IBE (de productsom van Beliefs en

evaluaties) en SB (som van de ongewogen veronder-

stellingen) enerzijds en de attitudes anderzijds voor

kolen en kernenergie*.

ï. BE
kolen

t B
kolen

l BE
kern-
ener-
gie

I B
kern-
ener-
gie

attitude kolen 0,43 -0,36

attitude kernenergie 0,63 -0,58

Betekent dit resultaat dat de productsom XBE niet zinvol is en vol-

staan kan worden met ï. B of is wellicht een andere combinatie van B en

E te prefereren?

Fishbein combineert de Beliefs en de evaluaties door deze met elkaar

te vermenigvuldigen (Fishbein en Ajzen, 1975) (hierbij lopen de waar-

den van de schaalpunten van de Beliefs van 0 tot en met 8 en van de

evaluaties van -4 tot en met +4. Zoals ook in hoofdstuk 3 besproken,

is deze wijze van combineren een tamelijk arbitraire operatie waarbij

voor de nieuwe variabele een ordinaliteit wordt gesuggereerd waarvan

het maar de vraag is of dit terecht kan worden gedaan. Een tweede

bezwaar van deze methode is dat een aantal combinaties dezelfde score

oplevert (bijvoorbeeld een Beliefwaarde van +4 en evaluatiewaarde -3

levert dezelfde combinatie op als +6 en -2). Dit betekent dat hieraan

het idee ten grondslag ligt dat de Beliefsterkte en evaluatiewaarde

elkaar kunnen compenseren. Ook hier kan betwijfeld worden in hoeverre

deze reductie van informatie terecht is.

>'<De verschillen in teken van de correlaties hangen samen met het feit
dat het gemiddeld aantal negatieve evaluaties groter is dan het aantal
positieve evaluaties. Een hoge Y. B verwijst dus onder andere naar
sterke Beliefs over negatieve gevolgen.
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Als alternatieve berekeningswijze is hier een methode gevolgd waarbij

elke mogelijke combinatie van Beliefsterkte en evaluatiewaarde een

afzonderlijk label kreeg in de vorm van een getal. Hierbij werd geen

ordinaliteit verondersteld, de samengestelde score werd dus een vari-

abele met een nominale schaal. Bovendien konden combinaties ook niet

dezelfde waarde krijgen, zoals dit bij Fishbein het geval is. De oor-

spronkelijke 9-puntsschalen die werden gehanteerd bij de Beliefs en de

evaluaties werden tot respectievelijk 5- en 3- puntsschalen terugge-

bracht. Uit gebeurde op basis van categoriequantificaties zoals die

werden berekend in een PRINCALS-analyse die voor elke groep vragen

werd uitgevoerd"'. Deze empirische vorm van hercodering leidt tot een

maximale reductie met een minimaal verlies aan variantie.

In figuur 5.6 wordt de matrix weergegeven die ontstaat wanneer de

Beliefs en de bijbehorende evaluatie worden gecombineerd. De waarden 1

t/ra 5 van de veronderstellingen geven een oplopend waarschijnlijk-

heidsoordeel weer, de waarden 1 t/m 3 een evaluatie die grofweg aange-

duid kan worden als negatief, neutraal en positief. Elke respondent

krijgt zo een score die waardes tussen 1 en 15 kunnen aannemen.

De evaluaties van een aantal attributen zijn in de landelijke survey

achterwege gelaten, aangezien bij de proefafname van de enquête bleek

dat deze attributen door alle respondenten gelijk werd geëvalueerd.

Het ging hierbij om evident zeer negatieve of positieve evaluaties.

Bij de constructie van een samengestelde score werd derhalve de waarde

van de evaluatie op 1 gesteld wanneer het een negatief geëvalueerd

*Bij het samenvoegen van categorieën werden in feite twee criteria
gehanteerd, namelijk de mate waarin categorieën dezelfde quantifi-
caties kregen en het aantal respondenten dat in een categorie scoorde.
Wat betreft dit laatste criterium werd een categorie samengevoegd met
een naburige wanneer er zeer weinig respondenten in scoorden en deze
om die reden een geheel andere quantificatie kreeg.
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attribuut betrof en 3 wanneer het ging om een positief attribuut. Dit

betekende dat de respondenten een score van respectievelijk 1 t/m 5 en

respectievelijk 11 t/m 15 konden krijgen (zie figuur 5.6). Om de

structuur van elke variabele na te gaan, dat wil zeggen welke plaats

elke (nominale) categorie ten opzichte van de andei; i inneemt, werd

over de nieuwe samengestelde scores een HOMALS-analyse uitgevoerd.

Evaluatie: E

negatief neutraal positief
1 2 3

zeer onwaarschijnlijk_

Waarschijnlijkheid: B

zeer waarschijnlijk_

1

2

3

4

5

BEI

BE2

BE3

BE4

BE5

BE 6

BE 7

BE 8

BE 9

BE10

BEU

BE12

BE13

BE14

BE15

Figuur 5.6: Matrix van de mogelijke combinaties veronderstellingen en

evaluaties.

De categoriequantificaties van de produkten van Beliefs en evaluaties

(BE) die aldus werden berekend zijn voor een van de items over kolen

in figuur 5.7 afgebeeld. Dit patroon is kenmerkend voor de meeste van

deze samengestelde scores, zowel kolen als kernenergie. De punten BEI,

BE2, ...BE15 corresponderen met de getalen 1 t/m 15 in figuur 5.7 en

geven elk dus een mogelijk combinatie weer van de Belief en de

evaluatie. In de figuur zijn de schaalpunten die bij eén evalua-

tieniveau horen met elkaar verbonden door een lijn (dit zijn dus BEI

t/m 5, BE6 t/m 10 en BEU t/m 15).
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-1,42
1.97

-073

Figuiv agoriequantificaties van een gewogen veronderstelling

doden en gewonden bij vervoer van kolen), berekend in een

HOMALS-analyse. De label BEI t/m BE15 komen overeen met

die in figuur 3.1.

Het blijkt dat de categoriequantificaties per niveau van de Beliefs

niet veel verschillen voor elk van de drie evaluatieniveaus. Dat wil

dus zeggen dat de nieuw berekende schaalwaarden van deze gewogen

Belief in feite het verloop van de waarschi.jnlijkheid weergeven en

niet of nauwelijks het evaluatieniveau. Dit blijkt bij de meeste

gewogen Beliefs het geval te zijn. De verklaring hiervoor moet
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wellicht gezocht worden in het feit dat er weinig spreiding is bij de

evaluaties. Daardoor zal de meeste variantie van een gewogen Belief

worden veroorzaakt door verschillen in waargenomen waarschijnlijkheid

van de Belief en niet of minder door verschillen in evaluatie van het

attribuut van de Belief. Deze verklaring geldt natuurlijk zeker voor

de Beliefs met invariante evaluaties.

In hoofdstuk 3 (parafraaf 3.4 .2 .2) werd gesteld dat voorspellend nut van ï

BE aanwezig is indien aan drie condities voldaan wordt: beide

componenten dienen variatie te bezitten, onderling niet te sterk

gecorreleerd te zijn en tenslotte dient het product beter een relevant

criterium te voorspellen dan een van de componenten. In het geval dat

hier aan de orde is lijkt dus reeds aan het eerste criterium niet

voldaan te kunnen worden.

Is de evaluatie hiermee een onbruikbare component?

Het antwoord dient te zijn dat het attitudevoorspellend vermogen van

de Beliefs in de gegeven steekproef niet of nauwelijks toeneemt indien

deze gewogen worden met de evaluaties. Ook andere combinaties van

Beliefs en Evaluaties zijn gezien de analyse niet te verkiezen. Op een

individueel niveau is echter de evaluatie nog steeds van belang: een

extreem geëvalueerd attribuut zal meer van belang zijn voor de

attitude dan een neutraal. In de huidige onderzoeksopzet met twee

attitude-objecten is deze laatste hypothese niet goed toetsbaar. De

conclusie kan niettemin voorlopig zijn dat het nut van de evaluatie

als component in geval deze niet bijdraagt aan het voorspellend

vermogen afhangt van het doel: is dit het voorspellen van attitudes op

het geaggreerde niveau van een groep dan is het nut niet duidelijk. Is

het het verklaren van een individuele attitude dan kan er nog steeds

wel nut zijn. In dit onderzoek is sprake van een analyse op

groepsniveau. In de statistische analyses is het opnemen van de

evaluatieve component weinig zinvol.

2 30



5.5.3. DE RELATIE TUSSEN CLUSTERS VAN BELIEFS EN ATTITUDE TEGENOVER DE

RUIME TOEPASSING VAN KOLEN

Om na te gaan in welke mate de verschillen in attitudes verklaard

konden worden door de clusters ongewogen Beliefs is een multipele

regressie-analyse* uitgevoerd van deze variabelen op de attitude-

score. De resultaten hiervan staan in tabel 5.26.

Tabel 5.26: Multipele regressie-analyse van de clusterscores (voor de

vijf clusters veronderstellingen) op de attitude tegenover

de ruime toepassing van kolen.

Pearson
correlatie

-0,43

0,36

0,01

0,14

-0,23

R
ace.

0,43

0,54

0,54

0,54

0,54

t-toets
p-waarde

0,00

0,00

N.S.

N.S.

N.S.

aantasting gezondheid en milieu

persoonlijke en sociaal-economische
voordelen

zeggenschap

voorraadbehoud

levensbedreigende gevolgen

In het totaal wordt 30% van de variantie van de attitudescore ver-

klaard door de vijf clusters veronderstellingen tesamen. De eerste

twee clusters ("aantasting gezondheid en milieu" en "persoonlijke en

sociaal economische voordelen") verklaren het meeste van de attitude;

de overige clusters voegen hier weinig meer aan toe. Voor een juiste

interpretatie van de tabel is het van belang op te merken dat de

"levensbedreigende gevolgen" en "aantasting van gezondheid en milieu"

tamelijk sterk correleren (r = 0,70).

'•'•De eerste kolom met gegevens bevat de enkelvoudige correlaties tussen
clusterscores en attitude. De tweede kolom geeft de oplopende R weer
en de derde kolom bevat een toets of de toevoeging van ieder cluster
de voorspelling van de attitude verbetert.
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Verder hangen "zeggenschap" en "voorraadbehoud" matig samen met "per-

soonlijke en sociaal economische voordelen" (correlaties respectieve-

lijk r = 0,27 an 0,42). De overige onderlinge correlaties zijn laag

(zie voor een volledig overzicht van de correlaties bijlage 2).

Figuur 5.8 geeft de relatie tussen de clusters veronderstellingen en

de attitude tegenover de ruime toepassing van kolen grafisch weer.
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Figuur 5.8: De clusters Beliefs en de attitude tegenover ruime

toepassing van kolen (PRINCALS-analyse, eigenwaar-

den 0,32 en 0,28).
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Ook uit deze figuur wordt duidelijk dat attitude het sterkst (nega-

tief) samenhangt met de veronderstellingen over "aantasting gezondheid

en milieu" en "levensbedreigende gevolgen" en tamelijk sterk (posi-

tief) met de veronderstellingen over de voordelen. Het verwachte

"voorraadbehoud" wordt als een voordeel gezien, maar doet er minder

toe dan de sociaal-economische voordelen. De verwachtingen over de

schaal van de stroomvoorziening en de mate van zeggenschap van burgers

en lagere overheden doen er niet veel toe ter verklaring van de

attitude.

Om na te gaan of de Beliefs over psychologische kenmerken van waarge-

nomen risico's en negatieve gevolgen iets kunnen toevoegen aan de

voorspellende waarde van de andere clusters Beliefs (in feite de

cluster "aantasting van gezondheid en milieu" en "voordelen"), werd

een multipele regressie-analyse uitgevoerd. Deze analyse toonde aan

dat deze kenmerken geen toevoegende verklarende waarde hebben. Ook de

enkelvoudige correlaties tussen de afzonderlijke kenmerken en de atti-

tude zijn laag (zie bijlage 2). Dit resultaat houdt in dat het tijd-

stip van optreden van de negatieve gevolgen noch de spreiding ervan in

tijd, noch de vertrouwdheid ervan van veel betekenis zijn voor de

voorspelling van de algemene attitude.

5.5.4. DE RELATIE TUSSEN CLUSTERS VAN BELIEFS EN ATTITUDE TEGENOVER DE

RUIME TOEPASSING VAN KERNENERGIE

Om na te gaan in welke mate de variantie van de attitude tegenover

ruime toepassing van kernenergie verklaard kon worden door de clusters

ongewogen Beliefs is een multipele regressie-analyse uitgevoerd van

deze variabelen op de attitudescore. De resultaten hiervan staan in

tabel 5.27.

In totaal wordt 46% van de variantie van de attitudescore verklaard

door de vijf clusters Beliefs tesamen. Uit de analyse blijkt dat de

eerste twee clusters ("gevolgen voor gezondheid en milieu bij dys-

functioneren" en "persoonlijke en sociaal-economische voordelen")
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verreweg de meeste variant ie van de attitude voor hun rekening nemen.

De overige vier clusters voegen nog slechts 2% variantie toe. Voor een

juiste interpretatie van dit resultaat is het van belang op te merken

dat de clusters "sociale en milieugevolgen bij normaal bedrijf",

"gevolgen voor gezondheid en milieu bij dysfunctioneren" en "onge-

lukken" onderling tamelijk sterk correleren (intercorrelaties van 0,58

tot 0,75). Het cluster "... voordelen" hangt samen met "voorraad-

behoud" (r = 0,58). Zie voor een volledig overzicht van de intercorre-

laties bijlage 2.

Tabel 5.27: Multipele regressie-analyse van de clusterscores op de

attitude tegenover ruime toepassing van kernenergie.

gevolgen voor de gezondheid en milieu
bij dysfunctioneren

persoonlijke en sociaal-economische
voordelen

ongelukken

sociale en milieugevolgen
bij normaal bedrijf

grootschaligheid

voorraadbehoud

Figuur 5.9 geeft de relatie weer tussen de clusters Beliefs en de

attitude tegenover de raime toepassing van kernenergie.

Uit deze figuur komt hetzelfde beeld naar voren als hierboven werd

beschreven: de clusters "gevolgen voor gezondheid en milieu bij dys-

functioneren", "ongelukken" en "sociale en milieugevolgen bij normaal

bedrijf" correleren onderling vrij hoog en alle negatief met de atti-

tude. De clusters "...voordelen" en "voorraadbehoud" correleren onder-

ling vrij hoog en correleren positief met de attitude, zij het minder

sterk dan de eerste drie clusters. Het cluster "grootschaligheid"

discrimineert zeer slecht en correleert niet met de attitude.
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Pearson
correlatie

-0,58

0,50

-0,54

-0,47

0,06

0,32

R
ace

0,58

0,66

0,67

0,67

0,67

0,68

t-toets

P

0,00

U.00

0,00

N.S.

N.S.

N.S.
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Figuur 5.9: De clusters Beliefs en de attitude tegenover de ruime

toepassing van kernenergie (eigenwaarden 0,45 en 0,18).

Om na te gaan of de Beliefs over psychologische kenmerken van waar-

genomen risico's en negatieve gevolgen iets kunnen toevoegen aan de

voorspellende waarde van de andere clusters veronderstellingen voor de
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attitude werd een multipele regressie-analyse uitgevoerd. Deze ken-

merken bleken geringe toevoegende waarde te hebben. De multipele R

werd door de risicokenmerken verhoogd van 0,68 naar 0,70.

De hoeveelheid verklaarde variantie van de attitudescore nam met '3%

toe tot 49%. De enkelvoudige correlaties tussen de afzonderlijke

kenmerken en de attitude waren matig (variërend van -0,35 tot -0,48)

met uitzondering van controleerbaarheid en vertrouwdheid die niet of

nauwelijks correleerden met de attitude (deze correlatie is respec-

tievelijk 0,08 en J,20). Zie voor een volledig overzicht van deze

correlaties bijlage 2.

5.5.5. CONCLUSIES OVER DE RELATIE TUSSEN BELIEFS EN ATTITUDE

Tabel 5.28 geeft een overzicht van de berekende relaties tussen

Beliefs en attitude. Voor de coéfficientea X B en £ BE zijn Pearson

correlaties met de attitude(s) berekend. Ten behoeve van de verge-

lijking zijn multipele R-coé'ff icienten tussen haakjes vermeld. We

kunnen concluderen dat I BE in dit onderzoek gereduceerd kan worden

tot Z B, zonder veel verlies. £ B kan vervolgens zonder verlies

gereduceerd worden tot enkele clusters.

Tabel 5.28: De correlaties tussen enerzijds Z BE, Z B en de clusters

van Beliefs en anderzijds de attitude voor de toepassing

van kolen en kernenergie.

£ BE I B Clusters van Beliefs

attitude

kolen

kern-

energie

r=

R=

r=

R=

0,43

0,59

0,63

0,72

r=

R=

r=

R=

-0

0

-0

0

,36

,58

,58

,68

K= 0,54

R= 0,68
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5.6. NORMATIEVE BELIEFS, MOTIVATIES OM TE CONFORMEREN EN SUBJECTIEVE

NORM

5.6.1. Z (NB X MC)

Deze paragraaf handelt over normatieve Beliefs, over motivaties om te

conformeren, over subjectieve norm en over de onderlinge relaties

tussen deze variabelen.

In het algemeen kan uit tabel 5.29 worden geconcludeerd dat de respon-

denten veelal denken dat zij volgens relevante anderen neutraal beho-

ren te staan tegenover kolen of deze energievorm behoren te steunen.

Opvallend hierbij is de positie van de milieubeweging. Ook aan de

milieubeweging wordt overwegend een norm om te steunen ontleend hoewel

hieraan ook relatief door velen een negatief standpunt wordt toege-

schreven. Er is dus verwarring over het streven van de milieubeweging

i..et betrekking tot kolenverbranding.

Uit tabel 5.29 wordt verder duidelijk dat van nabije referentieperso-

nen (gezin, vrienden, kennissen, buurtgenoten) overwegend wordt ver-

ondersteld dat zij vinden dat de respondenten de ruime toepassing van

kernenergie moeten bestrijden. De meerderheid van de

energiedeskundigen en de overheid worden als pro-kernenergie gezien.

De Stuurgroep wordt het vaakst waargenomen als neutraal maar

desondanks vindt een kleine meerderheid van de respondenten dat de

Stuurgroep ?en uitgesproken mening uitdraagt (35,9% bestrijden en

20,77. steunen). De subjectieve norm is overwegend in de richting van

bestrijden.

Over de energievoorziening vindt men de oordelen van een viertal per-

sonen of groepen het meest belangrijk, zo blijkt uit de tabel. Dit

zijn de huisgenoten van de respondent, diens politieke partij, de

energiedeskundigen en de milieubeweging. Aan het oordeel van de ove-

rigen zegt men zich minder gelegen te laten liggen. Indien we kijken

naar de productscores NB x MC als index voor de subjectieve norm dan

valt op dat de productscores voor kernenergie extremer zijn dan voor
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Kuleu. Blijkbaar is de normatieve invloed met betrekking tot de toe-

passing van kernenergie duidelijker. Wat kernenergie betreft springt

de milieubeweging eruit als de sterkste normatieve factor.

Tabel 5.29: Gemiddelden van normatieve Beliefs, motivaties om te

conformeren en subjectieve normen over de persoonlijke

bijdrage aan de ruime toepassing van kolen en kernenergie.

referentiepersonen NB NB MC NB x MC NB x MC
of -instanties kolen kern- kolen kernenergie

energie

mensen waarmee ik
samenleef

vrienden en
kennissen

buurtgenoten

overheid

meerderheid van
de energie-
deskundigen

milieubeweging

Stuurgroep B.M.D.
over energie

politieke partij
van mijn voorkeur

de mensen van wier
oordeel ik me iets
aantrek (subjec-
tieve norm)

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

6

6

5

3

1

2

3

6

6

-1

-1,1

-0,8

0,6

0,9

-2,5

-0,5

-0,7

-0,9

3

3

2

3

4

4

3

4

,9

,5

,9

,4

,1

,2

,7

.0

2

1

1

0

0

0

0

1

9

,0

.7

,1

,8

,1

,6

,9

,8

,0

UNBxMC)

-3

-3

-1

1

2

-8

-1

-2

-16

,2

,0

,8

,5

,9

,1

,6

,9

,4

UNBxMC)

toelichting: schaal NB (-3 tot +3), MC (0 tot 6), NB x MC (-18 tot

18).

Daarna volgen huisgenoten, vrienden en kennissen eveneens met een

negatieve normatieve invloed. De energiedeskundigen oefenen, zo blijkt

uit de tabel, in de ogen van de respondenten normatieve druk uit om de
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toepassing van kernenergie te steunen. De politieke partijen en buurt-

genoten oefenen gemiddeld genomen een matig negatieve invloed uit. De

subjectieve norm is gemiddeld enigszins negatief. Wat de productscores

NB x MC voor kolen betreft, zijn er geen negatieve scores. Alle pro-

ducten zijn zeer laag, zodat we kunnen verwachten dat

de subjectieve norm over de toepassing van kolen zwak is.

5.6.2. DE GEWOGEN NORMATIEVE BELIEFS

Analoog aan de analyse van de (persoonlijke) Beliefs is ook nagegaan

in hoeverre de met motivatie om te conformeren gewogen normatieve

Beliefs gesommeerd correleren met de subjectieve normen. In tabel 5.30

worden voor kolen en kernenergie de correlaties gegeven zowel met de

gesommeerde gewogen scores (volgens Fishbein) als met de gesommeerde

(ongewogen) normatieve Beliefs.

Tabel 5.30: De (Pearson)correlaties tussen INB.MC (produktsom van

gewogen normatieve Beliefs) en ZNB (som van de ongewogen

normatieve Beliefs) enerzijds en de subjectieve norm

anderzijds voor kolen en kernenergie.

XNB.MC XNB ZNB.MC ÏNB
kolen kolen kern- kern-

energie energie

subjectieve norm kolen 0,52 0,55

subjectieve norm kern- Ü,67 0,69
energie

De tabel laat zien dat weglating van de factor motivatie om te confor-

meren de correlaties geenszins aantast. Hoe kan dit gegeven verklaard

worden? Bij de analyse van het product BE werd reeds beschreven dat de

oorzaak kan liggen in gebrek aan eigen variantie van één der compo-

nenten, aan teveel covariatie van de componenten of aan het niet meer

verklaren van een relevant criterium door de combinatie van componen-

ten.
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Om iets meer te kunnen zeggen over de validiteit van de index £NB x MC

werden de normatieve Beliefs over de persoonlijke bijdrage aan collec-

tief riskant gedrag en de motivatie om te conformeren op dezelfde

wijze behandeld als dit het geval was bij de "eliefs en bijbehorende

evaluaties. In het geval van de normatieve Beliefs werd de 7-punts-

schaal (op basis van een PRINCALS-analyse waarin nieuwe categoriequan-

tificaties werden berekend) tot 3 schaalpunten teruggebracht, zowel

bij de normatieve Beliefs over de toepassing van kolen als kernener-

gie. Dit was eveneens het geval met de motivatie om te conformeren. In

figuur 5.10 wordt een matrix weergegeven die aangeeft op welke wijze

de normatieve Beliefs en motivatie om te conformeren werden gecombi-

neerd. Elke normatieve Belief werd op deze wijze met de bijbehorende

motivatie om te conformeren gecombineerd en deze samengestelde score

kan dus opgevat worden als nominale variabele met negen categorieën.

Alle mogelijke combinaties van NB en MC werden zodoende in deze

nominale variabelen opgenomen. Om de structuur na te gaan van deze

samengestelde variabelen werd een HOMALS-analyse uitgevoerd over alle

scores (voor kolen en kernenergie afzonderlijk). Het bleek dat voor

alle gewogen sociale normen de structuur vrijwel dezelfde was. Een

oplossing in twee dimensies leverde voor elke dimensie een bijna even

hoge eigenwaarde op (0,47 en 0,43).

motivatie om te conformeren

zeer zeer
weinig veel

1 2 3

sociale normen

bestrijden

steunen

1

2

3

NMC

NMC

NMC

1

2

3

NMC

NMC

NMC

4

5

6

NMC

NMC

NMC

7

8

9

Figuur 5.10: Matrix van de mogelijke combinaties sociale normen en

motivatie om te conformeren.
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0,94 1,27 1,76

-0,56

-1,15

Figuur 5.11: Categoriequantificaties van een gewogen normatieve Belief

(mensen met wie ik samenleef, toepassing van kolen). De

labels NMC1 t/m NMC9 corresponderen met de cellen 1 t/m 9

in figuur 5.10.

De eerste dimensie werd bepaald door dp motivatie om te conformeren,

de tweede door sociale normen. Dit geeft aan dat, in tegenstelling tot

de gecombineerde scores van (persoonlijke) Beliefs en evaluaties,
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zowel de normatieve Beliefs als de motivatie om te conformeren varian-

tie hebben, en wel in ongeveer gelijke mate. Dit betekent dan dat com-

binatie van deze twee factoren zinvol kan zijn.

.889

.834

.742

.650

558

466

374

282

171

098

013

105

•
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1\1\1\l
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Figuur 5.12: PRINCALS-analyse van de normatieve beliefs, motivatie om

te conformeren en de subjectieve norm over de

persoonlijke bijdrage aan de ruime toepassing van kolen

(eigenwaarden 0,28 en 0,26); = subjectieve norm.
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Voor een gewogen norm zijn de categoriequantificaties in een grafiek

uitgezet (zie figuur 5.11). Alle andere gewogen normen zowel bij kolen

als bij kernenergie hebben eenzelfde structuur, zodat deze figuur een

representatief beeld geeft.

Het blijkt dat de motivatie om te conformeren weliswaar een afzonder-

lijke factor vormt met een eigen variantie, maar dat deze in het

geheel niet bijdraagt aan de voorspelling van de subjectieve norm.

De horizontale dimensie in de figuur geeft weer in hoeverre men een

motivatie heeft om zich te conformeren aan de mening van de betref-

fende referentieperso(o)n(enj of -instanties (me). De verticale

dimensie geeft de normatieve Beliefs om te steunen versus bestrijden

weer.

Het feit dat de normatieve Beliefs en de motivaties om te conformeren

onafhankelijk van elkaar zijn wordt nog eens gedemonstreerd in figuur

5.12 waarin het resultaat van een PRINCALS-analyse wordt weergegeven,

waarin de normatieve Beliefs van kolen en de motivaties om te confor-

meren beide in één analyse werden behandeld. Ook hier werden vrijwel

even hoge eigenwaarden gevonden. Bovendien werd de subjectieve norm

bij de analyse betrokken en het blijkt uit de figuur duidelijk dat

deze alleen met de normatieve Beliefs samenhangt en niet met de moti-

vatie om te conformeren. Deze structuur is vrijwel identiek wanneer

het gaat om de normatieve Beliefs over de toepassing van kernenergie.

Op grond van de beschreven analyses kan geconcludeerd worden dat

weging van de normatieve Beliefs met de motivatie om te conformeren

statistisch geen betere voorspelling geeft dan de normatieve Beliefs

alleen. Hier kan niet aangetoond worden of deze conclusie ook geldig

is op individueel niveau. Niettemin geven de resultaten aanleiding tot

twijfel over het belang en de validiteit van de factor "motivatie om

te conformeren". In paragraaf 5.6.3.1 wordt nog nader ingegaan op deze

kwestie.
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5.6.2.1. De relatie tussen normatieve Beliefs en subjectieve norm met

betrekking tot de ruime toepassing van kolen

Om na te gaan in welke mate de variantie van de subjectieve norm ver-

klaard kan worden door de ongewogen normatieve Beliefs is een multi-

pele regressie-analyse uitgevoerd van deze variabelen op de subjec-

tieve norm. De resultaten hiervan staan in tabel 5.31.

Een groot deel, namelijk 62%, van de variantie van de subjectieve norm

wordt verklaard door de sociale normen. Uit deze tabel blijkt dat de

eerste twee normen (van mensen waarmee de respondent samenleeft en van

diens politieke partij) veruit het grootste deel van de variantie van

de subjectieve norm voor hvw rekening nemen. De overige normen voegen

hier tesamen nog slecht:: 4 procent aan toe. Voor een juiste inter-

pretatie van deze resultaten .'s het van belang enig inzicht te hebben

in de onderlinge samenhang tussen de normen.

Figuur 5.13 geeft daarom de structuur van de verschillende normatieve

Beliefs en de subjectieve norm grafisch weer. De horizontale dimensie

in figuur 5.13 is een weergave van algemene aanwezigheid van normen om

te bestrijden dan wel te steunen, los van waar de normen aan ontleend

worden; dit laatste meer interessante aspect wordt weergegeven door de

tweede, verticale dimensie. Deze dimensie weerspiegelt het ontlenen

van normen aan personen in de directe omgeving (mensen waarmee ik

samenleef, vrienden en kennissen, enzovoort) versus instanties die

verderweg staan en van formele aard zijn (energiedeskundigen, over-

heid). De vector van de subjectieve norm bevindt zich tussen de vecto-

ren voor de mc.isen waarmee de respondent samenleeft, diens vrienden en

kennissen, diens politieke partij en de milieubeweging en buurt-

genoten.
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Tabel 5.31: Multipele regressie-analyse van de ongewogen sociale

normen op de subjectieve norm over de ruime toepassing van

kolen.

Sociale norm

mensen waarmee ik samenleef

politieke partij van voorkeur

vrienden en kennissen

milieubeweging

energiedeskundigen

buurtgenoten

overheid

Stuurgroep B.M.D.

Pearson
correlatie

0,68

0,65

0,68

0,46

0,26

0,58

0,25

0,37

R
ace

0,68

0,76

0,77

0,78

0,78

0,78

0,78

0,78

t-toets
P

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N.S.

N.S.

N.S.

Figuur 5.13 betreft de toepassing van kolen. Met betrekking tot

kernenergie werd een praktisch identieke figuur gevonden.

De subjectieve norm hangt dus sterk samen met de gepercipieerde normen

van mensen in de eigen sociale omgeving en politieke partij en minder

met de waargenomen normen van overheid en energiedeskundigen.

Opvallend is dat dit beeld niet volledig in overeenstemming is met dat

wat mensen zelf aangeven belangrijke meningen te vinden: de mening van

de energiedeskundigen wordt subjectief vaak hoger aangeslagen dan

blijkt uit de samenhang met de eigen subjectieve norm. Vooruitlopend

op de discussie zou verondersteld kunnen worden dat mensen het sociaal

wenselijk vinden om te zeggen dat zij zich laten beïnvloeden door

deskundigen terwijl ze zich in feite meer laten beïnvloeden door de

mening van bijvoorbeeld hun buurman. In bijlage 2 bevindt zich een

overzicht van de correlaties tussen de normatieve Beliefs onderling.
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Figuur 5.13: Normatieve Beliefs en subjectieve norm ten aanzien van

ruime toepassing van kolen (eigenwaarden 0,52 en 0,16).



5.6.2.2. De relatie tussen normatieve Beliefs en subjectieve norm met

betrekking tot de ruime toepassing van kernenergie

Voor de subjectieve norm met betrekking tot de toepassing van kern-

energie is een vergelijkbare werkwijze als voor de toepassing van

kolen gevolgd.

Om na te gaan in welke mate de variantie van de subjectieve norm ver-

klaard kon worden door de ongewogen normatieve Beliefs is een

multipele regressie-analyse uitgevoerd van deze variabelen op de

subjectieve norm. De resultaten hiervan staan in tabel 5.32.

Tabel 5.32: Kultipele regressie-analyse van de ongewogen normatieve

Beliefs op de subjectieve norm over de ruime toepassing

van kernenergie.

Sociale norm Pearson R t-toets
, .. ace

correlatie p

mensen waarmee ik samenleef

politieke partij van voorkeur

buurtgenoten

vrienden en kennissen

mi lieubeweging

energiedeskundigen

Stuurgroep B.M.D.

overheid

0,67

0,65

0,55

0,65

0,29

0,23

0,22

0,18

0,67

0,75

0,77

0,77

0,78

0,78

0,78

U,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N.S.

N.S.

N.S.

Kon groot deel namelijk 60% van de variantie van de subjectieve norm

wordt verklaard door de 8 sociale normen. Uit de analyse blijkt dat de

eerste twee normen (van mensen waarmee de respondent samenleeft en van

diens politieke partij) veruit het grootste deel van de variantie van

de subjectieve norm verklaren. De overige normen voegen hier tesamen

slechts weinig aan toe. Voor een juiste interpretatie van deze resul-

taten is het van belang enig inzicht te hebben in de onderlinge samen-

hang tussen de normen. Figuur 5.14 geeft daarom de structuur weer van

de verschillende normatieve Beliefs en de subjectieve norm.
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Figuur 5.14: Normatieve Beliefs en subjectieve norm ten aanzien van

ruime toepassing van kernenergie (eigenwaarden 0,44 en

0,18).

De vector van de subjectieve norm bevindt zich tussen de vectoren voor

de mensen waarmee de respondent samenleeft, diens vrienden en

kennissen, buurtgenoten en politieke partij. Deze sociale normen

hangen onderling sterk samen. Zoals ook uit de regressie-analyse
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duidelijk werd hangt de subjectieve norm sterk samen met de

gepercipieerde normen van mensen in de nabije sociale omgeving en de

politieke partij. Veel minder wordt de subjectieve norm ontleend aan

de milieubeweging en de Stuurgroep en niet of nauwelijks aan de

overheid en de meerderheid van de energiedeskundigen. Evenals bij de

normen over kolen valt op dat dit beeld niet volledig in overeen-

stemming is met dat wat mensen zelf aangeven belangrijke meningen te

vinden: de meningen van de energiedeskundigen worden subjectief vaak

hoger aangeslagen dan blijkt uit de samenhang met de eigen subjectieve

norm (zie tabel 5.29). Wellicht vinden mensen het sociaal wenselijk om

te zeggen dat zij zich laten beinvloeden door deskundigen. In bijlage

2 is een overzicht te vinden van de correlaties tussen de sociale

normen.

5.7 SUBJECTIEVE NORMEN MET BETREKKING TOT PERSOONLIJK RISICODRAGEND

GEDRAG

Naast de subjectieve norm over het steunen dan wel bestrijden van de

ruime toepassing van kernenergie en kolen is ook gevraagd naar de

subjectieve norm ten aanzien v;n het wonen in de nabijheid van een

kerncentrale of kolencentrale. Hier is op twee manieren naar gevraagd.

Respondenten die naar eigen zeggen op een afstand van minder dan 15

kilometer van een kerncentrale respectievelijk kolencentrale woonden

(5,8% en 12,9%) werd gevraagd in hoeverre zij dachten dat mensen van

wier oordeel zij zich iets aantrekken in het algemeen vinden dat zij

daar moeten blijven wonen. Aan respondenten die zeiden verder van een

kerncentrale of een kolencentrale te wonen (94,2% en 87,1%) werd ge-

vraagd in hoeverre zij dachten dat belangrijke anderen in het algemeen

vinden dat zij moeten voorkomen om op minder dan 15 kilometer afstand

van een kerncentrale te komen wonen. In tabel 5,33 staan de antwoord-

percentages op beide vragen samengevat. Aangezien er in de eerste

vraag sprake is van een mening over het blijven wonen in de buurt van

een centrale en in de tweede over het voorkomen dat men bij een cen-

trale komt te wonen moeten de percentage.s in de tabel kruislings

worden vergeleken. Bovendien dient gerealiseerd te worden dat het hier
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om verschillende soorten vragen gaat, namelijk de een met betrekking

tot een werkelijke gedragsintentie en de andei tot een hypothetische

gedragsintentie.

Uit tabel 5.33 blijkt J.- ' meer mensen die al wonen in de buurt van een

centrale meer normatieve druk ondervinden om er te blijven wonen dan

om te verhuizen. Dit geldt zowel voor de kolen- als de kerncentrale.

Een kleine meerderheid van de respondenten die niet in de buurt van

een kerncentrale woont percipieert een sociale norm om deze situatie

te handhaven. Drietiende ervaart geen normatieve druk om te voorkomen

dat zij nabij een kerncentrale komen te wonen. Deze resultaten zijn in

overeenstemming met wat werd gevonden bij het verband tussen afstand

en attitude tegenover het wonen bij een kerncentrale.

Tabel 5.33: Subjectieve norm over het wonen op minder dan 15 kilometer

afstand van een kerncentrale (in percentages).

geheel noch eens geheel aantal
tamelijk of noch oneens tamelijk of respondenten
beetje mee beetje mee
oneens eens

kolen kern- kolen kern-
ener- ener-
gie gie

kolen kern- kolen kern-
ener- ener-
gie gie

blijven wonen in
de buurt van
centrale

23,6 27,1 27,2 32,3 49,3 40,7 n = n =
140 59

voorkomen dat men
komt te wonen in
de buurt van een
centrale

43,6 30,5 30,4 18,2 26,3 51,2 n = n =
955 1048

Voor de kolencentrale liggen de frequenties anders voor verderweg van

de centrale wonende respondenten: bijna de helft ervaart geen subjec-

tieve norm die het afraadt om bij een centrale te komen wonen. 30% van

de respondenten ervaart een neutrale subjectieve norm. Ook het beeld

van de subjectieve norm over het wonen bij een kolencentrale stemt



overeen met de attitude. De overeenkomst is hier minder simpel omdat

de attitude iets gecompliceerder is: mensen vinden het wonen bij een

kolencentrale niet goed of verstandig of aantrekkelijk, maar in grote

meerderheid wel aanvaardbaar.

5.8. GEDRAGSINTENTIES

Deze paragraaf gaat over gedragingen die mensen van plan zijn te ver-

tonen (intenties). Daarbij gaat het zowel ora intenties tot

persoonlijke bijdragen aun de ruime toepassing als om intenties tot

persoonlijk risicodragend gedrag met betrekking tot kolen en kernener-

gie. Daarnaast komen in deze paragraaf reeds vertoonde gedragingen met

betrekking tot kolen en kernenergie aan de orde (de zogenaamde "per-

soonlijke bijdrage aan collectief risicodragend gedrag"). Tenslotte

wordt aandacht besteed aan de relatie tussen intenties en reeds ver-

toonde gedragingen.

5.8.1. INTENTIES MET BETREKKING TOT DE TOEPASSING VAN KOLEN

Figuur 5.15 laat zien dat intenties tot het bestrijden van de ruime

toepassing van kolen onderling sterk samenhangen. Evenzo hangen de

intenties tot het steunen onderling sterk samen. Uit de figuur wordt

ook duidelijk dat de intenties om de ruime toepassing van kelen te

bestrijden tamelijk onafhankelijk zijn van die om deze toepassing te

steunen. Wanneer mensen de ruime toepassing van kolen niet willen

steunen wil dit dus niet zeggen dat zij deze toepassing willen

bestrijden. En omgekeerd: wanneer mensen ruime tociassing van kolen

niet willen bestrijden wil dit nog niet zeggen dat zij deze toepassing

willen steunen. De intentie "Ik ben van plan het deel van mijn ener-

gierekening dat besteed wordt aan kolenenergie niet te betalen."

discrimineert minder dan de andere items weMicht omdat het in dit

item gestelde tamelijk irreëel is in verband met kolen. De vector van

deze intentie ligt tussen de vectoren van bestrijdingsintenties en die
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van de steunintenties in. Het niet betalen van een deel van de ener-

gierekening past blijkbaar niet in het gemiddelde protestgedrag tegen

kolen.
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Figuur 5.15: Gedragsintenties van ruime toepassing van kolen PRINCALS-

analyse (eigenwaarden 0,61 en 0,29).
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Uit tabel 5.34 wordt duidelijk dat men in het algemeen niet geneigd is

tot actie over te gaan. Bij de "steunintenties" zijn de percentages

"onwaarschijnlijk" hoger dan bij de "bestrijdingsintenties". Me-i is

dus relatief nog het meest geneigd om gedrag te vertonen dat de ruime

toepassing van kolen ondersteunt.

Tabel 5.34: Intenties tot de persoonlijke bijdrage aan ruime

toepassing van kolen.

deel gas en licht-
rekening niet betalen

handtekening zetten
tegen

vergaderingen be-
zoeken tegen

handtekening zetten
voor

in gesprekken voor

in gesprekken tegen

demonstreren tegen

stemmen op politieke
partij die voor is

onwaar-"
schijnlijk

67,5%

67,7%

84,1%

48,1%

50,3%

73,8%

91,5%

43,8%

misschien
wel,
misschien
niet

6,7%

9,1%

7,8%

11,5%

14,6%

9,4%

4,8%

21,0%

waar-"
schijnlijk

25,4%

22,6%

7,5%

37,9%

34,7%

16,1%

3.2%

34,2%

geen
antwoord

0,3%

0,5%

0,5%

0,6%

0,4%

0,6%

0,5%

1,1%

"De negen antwoordcategorieen in de vragenlijst zijn hier samengevat
tot drie categorieën. "Onwaarschijnlijk" is een samenvoeging van;
"zeker niet", "zeer onwaarschijnlijk", "onwaarschijnlijk" en "beetje
onwaarschijnlijk". "Waarschijnlijk" is een samenvoeging van "beetje
waarschijnlijk", "waarschijnlijk", "zeer waarschijnlijk" en "zeker
wel". Deze voetnoot geldt ook voor tabel 5,35 en 5.37.
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5.8.2. INTENTIES MET BETREKKING TOT DE TOEPASSING VAN KERNENERGIE

Tabel 5.35: Intenties tot de persoonlijke bijdrage aan ruime

toepassing van kernenergie.

onwaar-" misschien waarschijn-" geen
schijnlijk niet, lijk antwoord

misschien
wel

deel gas- en licht-
rekening niet betalen

handtekening zetten
tegen

vergaderingen
bezoeken tegen

handtekening zetten
voor

in gesprekken voor

in gesprekken
tegen

demonstreren tegen

stemmen op
politieke partij
die voor is

affiche voor

ant i-kernenerg ie
button

58,

Al,

64,

75,

67,

42,

72,

71,

84,

76,

,5%

,5%

9%

8%

2%

5?

3%

1%

0%

0%

15,

7,

12,

7,

10,

n,

9,

12,

5,

7,

6%

2%

5%

0%

5%

8%

0%

3%

3%

1%

25,

51,

22,

16,

21,

45,

18,

16,

10,

16,

,4%

0%

3%

8%

6%

4%

1%

3%

3%

6%

0,4%

0,4%

0,3%

0,4%

0,7%

0,3%

0,6%

0,3%

0,4%

0,3%

In tabel 5.35 staan de antwoordpercentages voor de vragen over inten-

ties. Uit deze tabel wordt duidelijk dat maar relatief weinig mensen

(tussen l'J en 22%) plannen hebben voor gedragingen die de ruime toe-

passing van kernenergie steunen. Tegen kernenergie zijn het vooral

de mind'jr zichtbare en minder moeite kostende gedragsintenties die

door grote groepen worden uitgesproken: 45% wil zich in gesprekken

opstellen tegen kernenergie. De (grote) meerderheid van de responden-

ten zal niet snel een button dragen, demonstreren of een actiegroep-

vergadering bezoeken om zijn of haar anti-kernenergiestandpunt uit te

dragen. Een opvallend hoog percentage (25%) zegt van plan te zijn het



deel van de gas- en lichtrekening dat besteed wordt aan kernenergie

niet te betalen.
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Figuur 5.16: Gedragsintenties ten aanzien van de ruime toepassing van

kernenergie (eigenwaarden 0,38 en 0,13).
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In figuur 5.16 zijn in een tweedimensionale structuur de vectoren van

de intenties afgebeeld. Op basis van deze structuur zijn de intenties

samengevoegd tot een drietal clusters. Er valt een onderscheid te

maken tussen een cluster "passieve" intenties tot het bestrijden van

de toepassing van kernenergie (handtekening zetten en je uitspreken

tegen kernenergie in gesprekken) en een cluster "actieve" bestrij-

dingsintenties (bezoeken van actiegroepvergaderingen, demonstreren en

het dragen van een anti-kernenergiebutton).

Het derde cluster bestaat uit (meer "passieve") intenties om kernener-

gie te steunen, namelijk het zetten van een handtekening, het verdedi-

gen van kernenergie in gesprekken en het steramen op een partij die

voor de ruime toepassing van kernenergie is. De intentie om een

affiche voor kernenergie voor het raam te hangen is buiten dit cluster

gehouden omdat het er onvoldoende mee correleerde. Het item "deel gas-

en lichtrekening niet betalen" is buiten verdere analyses gehouden

vanwege het lage discriminerende vermogen. Zowel de "actieve" als

"passieve" bestrijdingsintenties correleren negatief met de steun-

intenties (respectievelijk r = -0,36 en r = -0,A4). Onderling hangen

de "actieve" en "passieve" bestrijdingsintenties vrij sterk samen (r =

0,63).

5.8.3. STEMINTENTIES

Behalve naar de hierboven beschreven intenties is ook gevraagd naar de

stemintentie bij een eventueel referendum over de toepassing van kolen

en kernenergie. De resultaten hiervan staan in tabel 5.36. Uit de

tabel wordt duidelijk dat ruim eenderde voor sluiting van de bestaande

kerncentrales zou stemmen, precies eenderde voor de handhaving ervan

en eentiende zou stemmen voor uitbreiding van het aantal centrales.

Wanneer we 20% die het niet weet of die niet zcu stemmen buiten

beschouwing laten dan worden de percentages voor deze drie standpunten

verhoogd tot respectievelijk 46,1%, 41,7% en 12,2%.

Samengevat zou er bij een eventueel referendum dus zeer weinig steun

te vinden zijn voor ruimere toepassing van kernenergie en zouden er



twee grote minderheden zijn voor sluiting c.q. handhaving van de

bestaande centrales.

Uit de tabel wordt verder duidelijk dat weinig mensen te vinden zijn

voor de sluiting van de bestaande kolencentrales. Ruim tweevijfde van

de respondenten is voor het handhaven van de huidige situatie en

eenderde voor de uitbreiding van het aantal kolencentrales. Gezien de

over het algemeen gunstige attitude tegenover de ruime toepassing van

kolen voor de elektriciteitsopwekking is deze eenderde wat laag. In de

instructie bij de vragenlijst werd immers duidelijk naar voren

gebracht dat met ruime toepassing werd bedoeld aat 30 tot 40 procent

van de totale stroomproduktie in Nederland met behulp van kolen zou

worden opgewekt. Dit betekent een aanzienlijke uitbreiding van het

aantal kolengestookte elektriciteitscentrales. Wellicht zijn de meeste

mensen niet op de hoogte van het huidige, nog beperkte, gebruik van

kolen voor de elektriciteitsopwekking of anticipeerden zij op de aan-

gekondigde plannen.

Tabel 5.36: Stemintentie bij een referendum over de toepassing van

kolen en kernenergie voor het opwekken van elektrische

stroom.

stemintentie
n = 1112

kernenergie
n = 1112

kol en

voor de uitbreiding van het aantal
centrales

voor de handhaving van de bestaande
centrales (maar tegen uitbreiding
van het aantal centrales)

voor sluiting van de bestaande
centrales (voor afschaffing)

in zou niet gaan stemmen

weet niet

9

33

36

9

11

,17.

,3%

,8%

,37.

,0%

32

41

4

6

14

,67.

,37.

,9Z

,57.

,8%
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5.8.4. INTENTIES TOT PERSOONLIJK RISICODRAGEND GEDRAG

Tabel 5.37: Intentie om te verhuizen vanwege een kolengestookte

elektriciteitscentrale.

onwaar- misschien waarschijn- aantal
schijnlijk wel, lijk respondenten

misschien
niet

verhuizen van- 91./,% 5,8% 2,8%
wege de kolen-
centrale in de
buurt

verhuizen als 73,4% 13,1% 13,7%
een kolen-
centrale in de
buurt wordt
gebouwd

verhuizen van- 93,2% 5,1% 1,7%
wege de kern-
centrale in
de buurt

verhuizen als 52,0% 15,6% 32,4%
een kerncen-
trale in de
buurt wordt
gebouwd

n = 139

n = 854

n = 59

n = 1049

In tabel 5.37 staan de samengevatte antwoordpercentages voor de inten-

tie tot persoonlijk risicodragend gedrag (in feite de intentie tot het

vermijden van persoonlijke risico's). Naar deze intenties werd op twee

manieren gevraagd: Respondenten die naar eigen zeggen op een afstand

van minder dan 15 kilometer van een kolengestookte centrale of een

kerncentrale woonden (respectievelijk 12,9% en 5,8%) werd gevraagd of

zij van plan waren te verhuizen vanwege deze centrale.

Aan respondenten die zeiden verder van een dergelijke centrale te

wonen (respectievelijk 87,1% en 94,2%) werd gevraagd of zij zouden

verhuizen als er bij hen in de buurt een kolengestookte centrale of

een kerncentrale gebouwd zou worden.
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De verhuisgeneigdheid van degenen die in de buurt van een kolencen-

trale wonen is zeer laag. (83% gebruikt de meest extreme antwoord-

categorieén: "zeker niet" en "zeer onwaarschijnlijk"). Bij degenen die

naar eigen zeggen niet in de buurt van een kolencentrale wonen is de

(hypothetische) verhuisgeneigdheid iets hoger maar nog steeds laag.

Voor een kerncentrale is het beeld iets anders. Van degenen die reeds

in de buurt van een centrale wonen wil bijna niemand gaan verhuizen

(1,7%). Dit percentage is zelfs een fractie lager dan voor degenen

die bij een kolencentrale wonen.

Vour degenen die niet in de buurt van een centrale wonen geldt voor

een kleine meerderheid dat ze denken niet te zullen verhuizen als er

een kerncentrale in de buurt wordt gebouwd. Het percentage dat zegt

wel te gaan verhuizen is echter aanzienlijk groter dan het geval van

een kolencentrale (32,4% vs 13,7%).

De verschillen tussen degenen die reeds in de buurt wonen en anderen

zijn dus groter voor de kerncentrale dan voor de kolengestookte

centrale.

5.9. GEDRAGINGEN: PERSOONLIJKE BIJDRAGEN AAN COLLECTIEF RISICODRAGEND

GEDRAG

In tabel 5.38 worden de antwoordpercentages gegeven voor vertoond

gedrag. Uit de tabel wordt duidelijk dat tussen de 17 en 23% in

gesprekken zich wel eens (of vaak) uitspreekt voor of juist tegen de

ruime toepassing van kolen of bij het stemmen op een politieke partij

rekening houdt met het positieve partijstandpunt tegenover kolen. De

overige gedragingen komen zelden voor. Dit hoeft geen verbazing te

wekken want men krijgt ook zelden de gelegenheid deze gedragingen te

vertonen. Eerder is het opvallend dat kleine percentages desondanks

zeggen deze gedragingen wel eens te vertonen.
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Tabel 5.38: Reeds vertoonde gedragingen met. betrekking tot de ruime

toepassing van kolen.

deel gas- en iicht-
rekening niet betaien

handtekening zetten
tegen

vergaderingen be-

zoeken tegen

handtekening zetten
voor

in gesprekken voor

in gesprekken tegen

demonstreren tegen

stemmen op politieke

partij die voor is

n=1112 nooit

96,6%

97, 1%

93,3%

90,2%

75,4%

76,5%

93,4%

70,53

soms

1 ,3%

2,0%

0,6%

"), 1%

16,5%

15,9%

0,4%

13,1%

vaak

2,2%

0,9%

0,4%

1 ,1%

2,6%

1,9%

0,3%

9,4%

geen
antwoord

-

-

-

5,7%

5,5%

5,7%

5,8%

7 ,0%

In tabel 5.39 worden de antwoordpercentages gegeven voor vertoond ge-

drag met betrekking tot de toepassing van kernenergie. Uit de tabel

wordt duidelijk dat slechts kleine percentages daadwerkelijk iets doen

voor of tegen de toepassing van kernenergie. Waar het op enigerlei

wijze bestrijden van kernenergie betreft komen het in gesprekken kern-

energie afwijzen en handtekening zetten relatief veel voor. Als he

gaat om steunen zijn de meest frequente gedragingen: in gesprekken

verdedigen van kernenergie en stemmen op een partij die pro-kernener-

gie is.

Naast deze vragen naar concrete gedragingen is met betrekking tot

beide opties een globale gedragsvraag gesteld. De antwoordpercentages

staan in tabel 5.40. Deze zelfbeoordeling van de mate van steunen of

bestrijden bevestigt het beeld dat bij de vragen naar de concrete ge-

dragingen steeds voorkwam: de meerderheid doet (bijna) niets. Als men

iets doet is dat eerder om de toepassing van kernenergie te bestrijden

dan om te steunen. Zo'n 8% zegt (zeer) veel te doen om de toepassing

van kernenergie te bestrijden tegenover 1% die zegt (zeer) veel te
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doen om deze toepassing "e steunen. Met betrekking tot de toepassing

van kolen doen nog minder mensen iets voor of tegen. Als men iets doet

is dat eerder steunend dan bestrijdend, maar het verschil is gering.

Tabel 5.39: Reeds vertoonde gedragingen met betrekking tot de ruime

toepassing van kernenergie.

deel gas- en licht-
rekening niet be-
talen

handtekening zetten
tegen

vergaderingen be-
zoeken tegen

handtekening zetten
voor

in gesprekken voor

in gesprekken tegen

demonstreren tegen

stemmen op politieke
partij die voor is

affiche voor

anti-kernenergie-
button

n=1112 nooit

97,

82,

93,

90,

72,

53,

85,

72,

89,

85,

,0%

4%

8%

6%

9%

4%

5%

5%

7%

37.

soms

2,

12,

5,

3,

16,

29,

6,

11,

3,

6,

,2%

9Z

3%

1%

4%

2%

9%

2%

4%

3%

vaak

o,

U,

0,

0,

4,

11,

1,

10,

0,

2,

7%

8%

9%

1Z

6%

1%

7%

0%

7%

7%

geen
antwoord

0,

0,

0,

5,

6,

6,

5,

6,

6,

5,

,0%

0%

0%

6%

1%

3%

8%

4%

12

8%
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Tabel 5.40: Antwoorden op de vraag: "Doet u veel ol* weinig om de

toepassing '-an kernenergie (of kolen) in Nederland voor

het opwekken van elektrische stroom te bestrijden of juist

te steunen".

zeer veel tegen

veel tegen

een enkele keer iets tegen

niets voor of tegen

een enkele keer iets voor

veel voor

zeer veel voor

geen antwoord

kernenergie
(n = 1112)

3,3%

4,9%

18,5%

65,6%

5,8%

1,0%

0,1%

0,8%

kolen
(n = 1112)

0,9%

1,3%

4,7%

7y,9%

6,0Z

4,7%

1.3Z

1 ,3%

5.10. RELATIES TUSSEN DE SUBJECTIEVE NORM, ATTITUDE EN INTENTIES

ij

Zoals in paragraaf 5.8.2 is vastgesteld kunnen met betrekking f t de \\

toepassing van kernenergie drie clusters intenties onderscheiden '

worden namelijk "actieve" en "passieve" intenties om kernenergie te

bestrijden en intenties om kernenergie te steunen. De intenties zijn

per cluster samengevoegd tot drie totaalscores. Met betrekking tot de

toepassing van kolen konden twee clusters van gedragsintenties

onderscheiden worden, nairslijk intenties om te steunen en intenties om

te bestrijden. Het onderscheid in actief en passief bestrijden bleek

met betrekking tot kolen dus niet aan te brengen.

Uit tabel 5.41 wordt duidelijk dat 17% van de variantie van de inten-

ties tot het bestrijden van kolen verklaard kan worden met behulp van

de attitude-scores. De subjectieve norm voegt hier niets meer aan toe.

Als het gaat om de voorspelJ-'ng van de "steun"-intenties is de totaal



verklaarde variantie hoger, namelijk 35Z. Ook hierbij heeft de attitu-

de de sterkste samenhang met de intentie-score.

De subjectieve norm voegt nog slechts 2% toe. De correlatie tussen de

subjectieve norm en de attitude bedraagt 0,50.

Tabel 5.41: Multipele regressies van attitudes en subjectieve normen

op de intenties om de toepassing van kolen en kernenergie

te steunen of te bestrijden.

Intenties Pearson

rattitude

Pearson
rSN

att + SN att + SN

kernenergie actief
bestrijden

kernenergie passief
bestrijden

kernenergie steunen

kolen bestrijden

kolen steunen

-0

-0

-0

-0

0

.56

,68

,65

,41

,57

-0,50

-0,52

-0,50

-0,24

0,42

0

0

0

0

0

,59

,69

,66

,41

,60

0,35

0,48

0,44

0,17

0,35

referendum over de MANOVA - Attitude + SN : F = 56, p < 0,00
toepassing van
kolen

referendum over de MANOVA - Attitude + SN : F = 116, p < 0,00
toepassing van
kernenergie

Samengevat: de intentie om de ruime toepassing van kolen te steunen

laat zich iets beter voorspellen dan de intentie om te bestrijden.

Beide soorten intenties hangen iets sterker samen niet de attitude dan

met de subjectieve norm. De stemintentie bij een referendum (zie ook

tabel 5.41) blijkt goed te voorspellen uit subjectieve norm en atti-

tude: sluiting van de bestaande centrales was de stemintentie van

degenen met zeer negatieve attitude en subjectieve norm. Handhaven van

bestaande centrales was de voorkeur van respondenten met meer neutrale

norm en attitude. En voor uitbreiding zouden mensen stemmen met ex-

treem gunstige attitude er. subjectieve norm.
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Voor intenties met betrekking tot toepassing van kernenergie wordt

duidelijk dat 31Z van de variantie van de "actieve" bestri.jdingsin-

tentie verklaard kan worden met behulp van de attitudescores. De sub-

jectieve norm voegt hier nog 4% aan toe. De "passieve" beicrijdingsin-

tenties laten zich beter voorspellen uit attitude (46% van de vari-

antie) en subjectieve norm (voegt 2% toe). Als het gaat om de voor-

spelling van de steunintentie is de tonaal verklaarde variantie 44%.

Ook hierbij verklaart de attitude het grootste deel van de variantie

in de intentiescore. De subjectieve norm voegt nog slechts 2% toe.

Conclusie: de "actieve" bestrijdingsintentie (waarbij het gaat om min

of meer actief verzet) laat zich minder goed voorspellen dan de

"passieve" bestrijdingsintentie en de steunintentie die beide passie-

ver van aard zijn.

De stemintentie kan evenals met betrekking tot de toepassing van kolen

goed voorspeld worden uit de attitude. Door de samenhang tussen atti-

tude en subjectieve norm vergroot de laatste factor het discriminerend

vermogen niet verder.

Als we kolen en kernenergie vergelijken dan zijn de verschillen niet

erg groot. De intenties met betrekking tot kernenergie laten zich iets

beter voorspellen dan die met betrekking tot kolen. De correlaties met

zowel de attitude als de subjectieve norm zijn iets lager in het geval

van kolen.

5.10.1. DE INTERMEDIAIRE FUNCTIE VAN SUBJECTIEVE NORM EN ATTITUDE

In de theorie vervullen subjectieve norm en attitude intermediaire

functies tussen respectievelijk normatieve Beliefs en intenties en

persoonlijke Beliefs en intenties. Uit tabel 5.42 wordt duidelijk dat

de subjectieve norm een vrij slechte mediérende functie heeft. In alle

vijf gevallen zijn er een of meerdere normatieve Beliefs met hogere S-

gewichten met name geldt dit voor Beliefs over 'Me politieke partij

van voorkeur" en "mensen waarmee ik samenleef". In een geval (inten-

ties om kolen toepassing te steunen) blijkt de subjectieve norm zelfs

een niet significant 3"gewicht te hebben.
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Wat de attitude betreft is het beeld aanzienlijk gunstiger (zie tabel

5.46). De attitude is steeds de component met het hoogste 3~gewicht.

Een tot twee clusters voegen in bijna alle gevallen nog slechts in ge-

ringe mate iets toe.

Tabel 5.42: (3-gewichten van normatieve Beliefs en subjectieve norm op

intenties.

Beliefs

mensen waarmee ik
samenleef

politieke partij van
voorkeur

vrienden en kennissen

milieubeweging

energiedeskundigen

buurtgenoten

overheid

Stuurgroep B.M.D.

Subjectieve norm

Kernenergie

IST

.21

.25

N.S.

-.07

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

.15

I

-

-

-

N

N

N

N

-

AB

.15

.27

.17

.S.

.S.

.S.

.10

.s.

.15

I

-

-

-

N

N

N

N

N

-.

PB

.27

.23

.16

.S.

.s.

.s.

.s.

.s.

.14

XST

.15

.23

.17

N.S

N.S

N.S

N.S

N.S

N.S

Kolen

Bestr.

-. 14

-.10

N.S.

.09

N.S.

.12

N.S.

N.S.

-.12

Toelichting: niet-significante (N.S.) Beta-gewichten zijn niet opge-

nomen. I
ST

Intenties om te steunen; I = Intenties om

actief te bestrijden; IpR = Intenties om passief te
"PB

bestrijden.
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Tabel 5.A3: 3-gewichten van Beliefclusters en attitude op intenties.

Clusters Beliefs kernenergie

Xst XAB XPB

negatieve gevolgen bij N.S. N.S. .10
dysfunctioneren

persoonlijke en sociaal- N.S. N.S. N.S.
economische voordelen

ongelukken

negatieve gevolgen bij
normaal bedrijf

grootschaligheid

voorraadbehoud

-.15 .14 .12

N.S. N.S. N.S.

N.S. N.S. N.S.

N.S. N.S. N.S.

attitude kernenergie

aantasting gezondheid
en milieu

persoonlijke en sociaal-
economische voordelen

zeggenschap

voorraadbehoud

levensbedreigende
gevolgen

attitude kolen

.54

TST

N.S.

.11

.10

N.S.

.49

-.38 -

Kolen
XBestr.

N.S.

N.S.

.11

.08

.IA

.34

.53

r.ll. RELATIES TUSSEN VERTOOND GEDRAG EN GEDRAGSINTENTIES

In hoofdstuk 3 hebben we verondersteld dat er invloed mogelijk is van

vertoond gedrag, op intenties met name op basis van response

involvement. In figuur 5.1.7 zijn multipele regressies weergegeven van

attitude, subjectieve norm en vertoond gedrag op de respectieve
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categorieën van gedragsintenties. Behalve de multipele R staan vermeld

de onderlinge correlaties en de (3-gewichten.

Vertoond gedrag is voor iedere intentiecategorie zo geoperationali-

seerd dat de gedragscategorie correspondeert met de intentiecategorie.

Uit de figuur blijkt dat vertoond gedrag een matige tot aanzienlijke

bijdrage levert aan de voorspelling van de intenties. De samenhang

tussen vertoond gedrag enerzijds en attitude en subjectieve norm

anderzijds is aanzienlijk lager dan tussen attitude en subjectieve

norm onderling. In alle gevallen is het 3-gewicht van vertoond gedrag

hoger dan van de subjectieve norm. Met betrekking tot de intentiecate-

gorie "actief bestrijden van kernenergie" is het (3-gewicht zelfs het

hoogs'.. Het belang van vertoond gedrag met betrekking tot deze inten-

tiecategorie is verklaarbaar uit de theorie: actief bestrijdingsgedrag

leidt door de hogere gedr-^gskosten tot een sterkere response-involve-

ment, waardoor nieuw gedrag weer sneller tot stand komt. In hoofdstuk

3 is ook naar voren gekomen dat ervaring met acties de kans op deel-

name aan nieuwe acties vergroot. Toevoeging van de factor vertoond

gedrag aan attitude en subjectieve norm leidt voor alle vijf catego-

rieën van intenties tot iets hogere multipele R's. (zie figuur 5.17 en

tabel 5.Al). Ook kan geconcludeerd worden dat de factor vertoond

gedrag niet volledig weergegeven wordt door attitude en subjectieve

norm, maar los van deze factoren de intenties voorspelt.
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1) STEUNEN KERNENERGIE

0.59

0/W

'ATTITUDE

0.44 i p = 0.311 — 1)= 0.73—INTENTIE

V* ( p = 0,12

2) ACTIEF BESTRIJDEN KERNENERGIE

O.SB IR= 0.44)-»R= 071—INTENTIE

-0.49 ip=-0.19)

- SUBJEETIEVE NORM

-ATTITUDE 3 ) P A S S I E F BESTRIJDEN KERNENERGIE

I-0.40

VERTOOND GEDRAG

[-0.32

• 0,54 lp=-0 ,30 l—R= 0.7S—INTENTIE

0.52 (o=-0.14)

'SUBJECTIEVE NORM

^ATTITUDE

1-0,04

VERTOOND GEDRAG

-0,01

BESTRIJDEN VAN DE TOEPASSING VAN KOLEN

0,41

• 0,24 ( g = 0,23^—R= 0,47-INTENTIE

^li lp=-0.08l

* SUBJECTIEVE NORM

-ATTITUDE 5 l S T E U N E N V A N G E TOEPASSING VAN KOLEN

k SUBJECTIEVE NORM

Figuur 5.17: De relaties tussen gedragsintenties en vertoond gedrag in

samenhang met attitude en subjectieve norm.
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5.12. DE VOORSPELBAARHEID VAN SPECIFIEKE INTENTIES EN INTENTIE-

CATEGORIEËN

In tabel 5.44 staan alle specifieke gedragsintenties verzameld met

betrekking tot de toepassing van kernenergie en kolen. Voor iedere

intentie wordt de correlatie met attitude en subjectieve norm aange-

geven en de multipele R.

Op grond van de correspondentie tussen attitude en gedragsintentie

zouden we kunnen verwachten dat de correlaties in deze tabel lager

zijn dan in de vorige tabel waar gebruik gemaakt werd van categorieën

van gedragsintenties. De theoretische correspondentie tussen attitude

en intentie-categorieën is hoger dan met specifieke intenties, omdat

niet is gevraagd naar attitudes tegenover specifiek gedrag. De speci-

fieke gedragsintenties die op de toepassing van kernenergie zijn ge-

richt blijken allemaal iets minder goed voorspeld te kunnen worden

door attitude en subjectieve norm dan de intentiecategorie waartoe ze

behoren. Klaarblijkelijk is het direct vragen naar een algemene

intentie ook geen goede oplossing. Deze algemene intentie laat zich

slechter voorspellen dan de geaggregeerde intentiecategorieen en in

een aantal gevallen ook slechter dan specifieke intenties.

Voor de gedragsintenties met betrekking tot de toepassing van kolen

kan eenzelfde conclusie getrokken worden alle specifieke gedragsinten-

ties worden minder goed voorspeld dan de gedragscategorie waartoe ze

behoren. De verschillen zijn in relatie tot de toepassing van kolen

nog iets groter dan voor kernenergie. Vooral ge.ldt dit voor de speci-

fieke intenties die met actief bestrijden samenhangen.

Dat dezp intenties minder goed verklaard kunnen worden dan de meer

passieve bestrijdingsintenties hangt waarschijnlijk samen met de

geringe mogelijkheden om dat gedrag te vertonen. De verklaring dat het

samenhangt met de grotere gedragskosten is iets minder waarschijnlijk

gezien tet feit dat voor kernenergie de meeste "actieve bestrijdings-

intenties" wel redelijk goed voorspeld kunnen worden.
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06

19

24

0

0

0

,00

.04

,06

Tabel 5.44: Relaties tussen attitude en subjectieve norm, specifieke

gedragsintenties met betrekking tot de toepassing van

kernenergie en kolen.

Intenties met betrekking tot met betrekking tot
kernenergie kolen

ratt rSN Ratt+SN R' ratt rSN Ratt+SN

energierekening 0,03 0,02 - - 0,06 0,05
niet betalen

handtekening -0,57 -0,45 0,59 0,35 -0,19 -0,12
zetten tegen

vergaderingen -0,43 -0,39 0,46 0,21 -0,22 -0,'6
bezoeken van
een groep
tegen

handtekening 0,60 0,41 0,60 0,36 0,52 0,25
voor

in gesprekken 0,51 0,33 0,52 0,27 0,47 0,25
toepassing
verdedigen

ir gesprekken -0,62 -0,46 0,63 0,40 -0,49 -0,26
tegen

demonstreren -0,50 -0,46 0,54 0,29 -0,28 -0,17
tegen

steramen op een 0,52 0,41 0,54 0,29 0,46 0,28
partij voor

steunende -0,07 -0,07 0,07 0,01 -
affiche
ophangen

anti-button -0,47 -0,42 0,50 0,25 -
dragen

bestrijden/ 0,38 0,36 0,42 0,18 0,23 0,19 0,25 0,06
steunen in
het algemeen

0 , 5 2

0 ,47

0 ,50

0 , 2 8

0 ,47

0

0

0

0

0

,27

,22

,25

,08

22
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5.13. DE RELATIE TUSSEN SUBJECTIEVE NORM, ATTITUDE EN INTENTIE MET

BETREKKING TOT PERSOONLIJK RISICODRAGEND GEDRAG

Zoals reeds eerder vermeld is in de vragenlijst persoonlijk risicodra-

gend gedrag met betrekking tot kernenergie en Kolen geoperationali-

seerd als het wonen in de buurt van een kerncentrale of kolencentrale.

De antwoordpercentages voor de attitude, subjectieve norm en de inten-

tie met betrekking tot dit gedrag zijn in eerder paragrafen gepresen-

teerd. In deze paragraaf gaat het om het voorspellen van de intentie

uit de attitude en subjectieve norm. Hiertoe zijn een tweetal multi-

pele regressieanalyses uitgevoerd, namelijk een voor de groep mensen

die naar eigen zeggen op minder dan 15 kilometer van een centrale

woont (deze groep werd gevormd door respectievelijk 5,8% en 12,9% van

de respondenten) en een voor de overigen die zeiden verder van een

kerncentrale respectievelijk kolencentrale te wonen. De resultaten van

deze analyses zijn samengevat in tabel 5.45 en 5.46.

Tabel 5.45: Multipele regressie-analyse van de attitude en subjectieve |

norm op de intentie met betrekking tot het wonen nabij

respectievelijk een kerncentrale en een kolencentrale voor

degenen die op minder dan 15 kilometer zeggen te wonen van

zo'n centrale.

Pearson correlaties

kolen- kern- kern- kolen-
centrale centrale centrale centrale

Multi
attitude -0,34 -0,47 pele R: 0,47 0,34

subjectieve norm -0,30 -0,29 R' : 0,22 0,11

De intentie om te verhuizen weg van de kerncentrale voor de groep die

daar dichtbij woont laat zich matig voorspellen. De verklaarde varian-

tie van deze intentie is 22%. De intentie om te verhuizen weg van de
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kolencentrale is nog minder goed te voorspellen. De totaal verklaarde

variantie is slechts 11%.

Tabel 5.46: Multiple regressie-analyse van attitude en subjectieve

norm op de intentie met betrekking tot het wonen nabij een

kerncentrale voor degenen die momenteel op meer dan 15

kilometer wonen van een centrale.

Pearson correlaties

kolen- kern-

centrale centrale

attitude 0,50 -0,56

kolen- kern-

centrale centrale

Multi-
pele R: 0,57 0,55

subjectieve norm 0,37 0,32 R< : 0,32 0,29

De intentie om te verhuizen als er een kerncentrale gebouwd zou worden

in de directe woonomgeving van mensen die nu niet wonen in de nabij-

heid van zo'n centrale laat zich beter voorspellen. In totaal kan 32Z

van de variantie van deze intentie voorspeld worden. De attitude voor-

spelt deze het best en hieraan voegt de subjectieve norm nog slechts

2% verklaarde variantie toe.

Ook voor respondenten die verder van een centrale wonen blijkt de

intentie om te verhuizen iets minder goed voorspelbaar in geval van

een kolencentrale: 29% van de variantie van de intentie kan verklaard

worden.
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6. RESULTATEN: EXTERNE FACTOREN EN VERSCHILLEN TUSSEN GROEPEN

6.0. INLEIDING

In dit hoofdstuk bespreken we een aantal resultaten over zogenaamde

externe factoren. Naast de bespreking van deze factoren zelf wordt

ingegaan op de samenhang met de centrale componenten in het model en

de effecten op de relaties tussen deze centrale componenten voorzover

deze kunnen worden verondersteld op basis van de analyses uit hoofd-

stuk 2 en 3. Achtereenvolgens worden behandeld: woonafstand tot de

elektriciteitscentrale (6.1), informatieniveau, -behoefte en -ver-

werving (6.2), verwachte effectiviteit van handelen (6.3), Involvement

(6.4) en groepsverschillen met betrekking tot attitudes en Beliefs

(6.5), normatieve Beliefs en subjectieve norm (6.6) en intenties

(6.7). Na een samenvatting in paragraaf 6.8 volgt in paragraaf 6.9 een

beschrijving van groepsverschillen met betrekking tot de relaties

tussen de centrale modelcomponenten, samenhangend met attitude

(6.9.1), sexe (6.9.2), opleiding (6.9.3) en politieke voorkeur,

leeftijd en godsdienst (6.9.4).

6.1. AFSTAND TOT ELEKTRICITEITSCENTRALE

Er is aan de respondenten gevraagd of men op een afstand van minder

dan 15 kilometer woont van een kerncentrale en of men op minder dan 15

kilometer van een kolengestookte elektriciteitscentrale woont.

6.1.1. SUBJECTIEF OORDEEL OVER AFSTAND EN WERKELIJKE AFSTAND

Van de respondenten zei 5,8% (N = 6b) op minder dan 15 kilometer van

een kerncentrale te wonen. Voor het wonen bij een kolengestookte cen-

trale was dit percentage 12,9% (N = 143). Er is nagegaan in hoeverre

dit (subjectieve) gegeven overeen kwam met de werkelijke afstand tot

een kerncentrale of koiengestookte centrale. Het bleek dat 56 van
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bovengenoemde groep van 65 respondenten inderdaad in de buurt van een

nucjeaire installatie woonde. Hierbij werd als limiet een straal van +

25 kilometer aangehouden. Het betrof de kerncentrales Dodewaard,

Borssele en Doel (België), alsmede de nucleaire installaties in

Petten, Delft, Arnhem, Mol (.België), Gronau en Ahaus (Duitsland).

Een grote discrepantie bleek tussen het subjectieve oordeel en de wer-

kelijke afstand tot een kolengestookte elektriciteitscentrale. Slechts

Al van de bovengenoemde 143 respondenten woonden binnen een straal van

+ 25 kilometer van een kolengestookte centrale (Nijmegen,

Geertruidenberg en Buggenuin).

Het blijkt dus dat, afgezien van het feit of men op de hoogte is van

het verschil tussen een kerncentrale en andere nucleaire installaties,

men over het algemeen weet of in de eigen omgeving zich nucleaire in-

stallaties bevinden. Daarentegen blijkt het al dan niet gebruik van

kolen voor de elektriciteitsopwekking in de omringende elektriciteits-

centrale(s) bij slechts weinigen bekend.

6.1.2. VERSCHILLEN MET BETREKKING TOT AFSTAND

In hoofdstuk 5 is een aantal keren ingegaan op verschillen tussen res-

pondenten die zeiden op minder dan 15 kilometer afstand van een kern-

centrale of kolengestookte centrale te wonen en de overige res-

pondenten. Het betrof hier de attitudes (zie 5.1 en 5.2), subjectieve

normen (zie 5.6) en de verhuisgeneigdheid (zie 5.8.4). Respondenten

die zeiden op een afstand van minder dan 15 kilometer van een kern-

centrale of kolengestookte centrale te wonen bleken niet (wat betreft

kolen) of nauwelijks (kernenergie) te verschillen in attitude tegen-

over het toepassen van de betreffende opties in Nederland van de res-

pondenten die verder weg zeiden te wonen, hetgeen overeen stemt met

resultaten uit ander onderzoek (zie hoofdstuk 2 en 7). Wel vond de

eerste groep het wonen bij dergelijke centrales aanvaardbaarder dan de

laatste. Wat betreft de subjectieve normen bleek dat de verschillende



groepen respondenten normatieve druk ervaren om de voor ieder be-

staande situatie te handhaven. Dus omwonenden ervaren normatieve druk

om er te blijven wonen en verder af wonenden ervaren normatieve druk

om niet in de buurt van een centrale te gaan wonen. Deze ervaren har-

monie tussen de eigen attitude en de subjectieve norm kan veroorzaakt

zijn doordat de subjectieve normen niet erg duidelijk zijn. Het is dan

het meest comfortabel voor de respondent om consistentie te veron-

derstellen (zie voor een verdere discussie over dit resultaat hoofd-

stuk 7).

De respondenten die dichtbij een centrale zeiden te wonen waren niet

erg geneigd om te verhuizen. De verhuisgeneigdheid van de overige res-

pondenten in het geval dat er een kolencentrale in de buurt gebouwd

zou worden was laag maar hoger als het om een kerncentrale zou gaan.

Naast de verschillen op deze items werd met betrekking tot kernenergie

en kolen nagegaan in hoeverre de respondenten die dichtbij een cen-

trale wonen ook van de overigen verschilden in antwoorden op de andere

factoren in het model. Het bleek dat bij vrijwel al deze factoren er

nauwelijks sprake was van verschillen.

Wat betreft verschillen in Beliefs over collectief riskant gedrag

blijkt dat er alleen kleine consistente verschillen optreden bij

Beliefs over negatief gewaardeerde gevolgen van en over mogelijke

ongelukken door ruime toepassing van kernenergie: respondenten die op

minder dan 15 kilometer afstand van een kerncentrale zeiden te wonen

schatten deze waarschijnlijkheden enigszins lager, met name de gevol-

gen die omwonenden het meest treffen. De Beliefs over voordelen van

ruime toepassing van kernenergie alsmede de Beliefs over ruime

toepassing van kolen verschilden niet tussen respondenten die op

verschillende afstand van de centrales wonen. Dit was evenmin het

geval voor de evaluaties die werden gevraagd met betrekking tot

kernenergie, kolen of beide energieopties.

De sociale normen en de motivaties om te conformeren verschillen niet

voor groepen op verschillende afstand van de centrales. Er werden ook

Reen verschillen gevonden in gedragsintenties voor respondenten op
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verschillende afstanden, voor kernenergie, noen voor kolen. Ook de

steunintenties bij een referendum over de toepassing van kernenergie

of kolen verschilden niet bij respondenten op verschillende afstand,

hetgeen eveneens in overeenstemming is met ander onderzoek (zie dis-

cussie hoofdstuk 7 ) . Wat betreft vertoond gedrag ten aanzien van de

toepassing van kernenergie zijn er enkele kleine verschillen tussen

respondenten die zeggen op minder dan 15 kilometer afstand van een

kerncentrale te wonen en de overigen. De eerstgenoemden hebben minder

vaak in vergelijking raet de laatsten gedragingen vertoond zoals een

handtekening zetten voor toepassing van kernenergie, deelnemen aan

demonstraties tegen kernenergie, op een politieke pattij stemmen die

kernenergie wil bevorderen, een affiche voor kernenergie voor het raam

hangen en een anti-kernenergiebutton dragen. (De verschillen bedragen

ongeveer 10-13%). Mensen die in de buurt van een kerncentrale zeggen

te wonen vertonen dus minder frequent een aantal gedragingen ten aan-

zien van kernenergie, zowel pro als contra. Dergelijke verschillen

zijn niet te vinden als het gaat om gedragingen ten aanzien van toe-

passing van kolen.

6.2 INFORMATIENIVEAU, -BEHOEFTE EN -VERWERVING

Zowel voor kolen als voor uraan werd een basale kennisvraag gesteld

over de toepassing van deze energiedragers. In tabel 6.1 zijn de ant-

woordpercentages voor deze kennisvragen weergegeven. In totaal 18Z van

de respondenten heeft geen of een verkeerd idee over de toepassing van

kernenergie in Nederland. Dit is een tamelijk hoog percentage temeer

daar het hier een meer-keuze-vraag betreft en het dus gaat om passieve

kennis (het herkennen van het juiste antwoordalternatief). Wat betreft

de toepassing van kolen gaf 34,3% niet of niet alleen het goede ant-

woord. Maar liefst eenderde van de respondenten heeft dus geen juist

beeld van de toepassing van kolen in Nederland. De verkeerde ant-

woorden werden relatief vaak door laagopgeleiden gegeven. Op deze de-

mografische verschillen komen we later nog terug. Overigens moet op-

gemerkt worden dat over het basale kennisniveau slechts een vraag werd
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oesceld zowel voor kernenergie als voor kolen. De antwoord- cate-

gorieën waren voor de vraag over kernenergie verschillend van die over

kolen.

Tabel 6.1: Antwoordpercentages voor de kennisvragen-'-'

Waar wordt kernenergie in Nederland op dit moment voor gebruikt?

wordt niet gebruikt 5,0%

wordt toegepast voor het opwekken van elektrische stroom 85,6%

wordt alleen toegepast in computers 2,7%

wordt toegepast in moderne auto's 0,6%

wordt toegepast voor verwarming van huizen en gebouwen 4,0%

geen idee 5,3%

Waar worden koJen in Nederland op dit moment voor gebruikt?

worden niet gebruikt 7,9%

worden toegepast voor het opwekken van elektrische stroom 71,9%

worden toegepast voor het vervaardigen van asbest 5,5%

worden toegepast in kerncentrales 5,8%

werden (in de vorm van kolengruis) in de landbouw toegepast 6,9%

geen idee 8,2%

"De percentages tellen op tot iets meer dan 100% omdat in strijd met
de instructies een aantal interviewers meer dan een antwoord hebben
laten geven door de respondenten. Voor de volledigheid zij vermeld dat
5% van de respondenten bij kolen en 4,2% bij kernenergie naast een
fout antwoord ook het goede gaven.
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Naast deze basale kennisvragen werd gevraagd of de respondent naar

zijn eigen gevoel voldoende op de hoogte is van de huidige energie-

voorziening en de gevaren, voordelen en problemen van verschillende

energievormen en of hij behoefte heeft aan meer informatie hierover.

Tabel 6.2 geeft de antwoordpercentages weer voor beide vragen. De

modale respondent vindt zijn/haar informatieniveau "onvoldoende" en

heeft "wel enigszins" behoefte aan meer informatie. Wanneer we het

verband tussen informatieniveau en -behoefte bekijken dan blijkt er

geen verband te bestaat (correlatiecoefficient -0,06).

Een uitzondering vormt de groep mensen die zegt zeer voldoende op de

hoogte te zijn van de huidige energievoorziening. Deze groep gaf vaak

te kennen ook geen enkele behoefte aan meer informatie te hebben, (zie

ook figuur 6.1).

Hoe verwerft men informatie over de verschillende energievormen?

Televisie wordt door driekwart van de respondenten genoemd als be-

langrijkste) informatiebron, het dagblad wordt door de helft genoemd,

radio door een kwart en folders en dergelijke door 17%. De overige me-

dia worden slechts door kleine percentages genoemd als belangrijk(ste)

informatiebron. Wanneer het gaat om personen via welke men het meest

informatie over energiekwesties verwerft dan worden vooral genoemd:

partner, gezinsleden (32%), vrienden en kennissen (23%), in iets min-

dere mate collega's (15%) en door enkelen (3Z): buurtgenoten.

278



Tabel 6.2: Subjectief informatieniveau en behoefte aan meer informatie

met betrekking tot energievoorziening.

Voldoende op de hoogte?

zeer onvoldoende 8,1%

onvoldoende 32,3%

gaat wel 28,0%

voldoende 25,8%

ruim voldoende 5,3%

geen antwoord 0,5%

Behoefte aan meer informatie?

geen enkele 13,6%

weinig 24,3%

wel enigszins 40,7%

veel 16,3%

zeer veel A,4%

geen antwoord 0,7%

6.2.1. VERSCHILLEN TUSSEN GROEPEN

In figuur 6.1" ziet men een afbeelding van de achtergrondstructuur

samen met de antwoordcategorieen voor een drietal vragen over infor-

matieniveau, informatiebehoefte en de mate waarin men zegt zichzelf

druk te maken over de energievoorziening. Zoals uit de figuur duide-

lijk wordt, hangen deze vragen onderling sterk samen én hangen zij

-'zie voor een toelichting over de interpretatie hoofdstuk 4.
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samen met opleiding en (minder sterk) met inkomen: lager opgeleide

mensen hebben minder het idee voldoende op de hoogte te zijn, hebben

tegelijkertijd minder behoefte aan meer informatie en maken zich

tevens persoonlijk minder druk over de energievoorziening. Voor

inkomen zijn deze verschillen iets kleiner.

In figuur 6.1 wordt voor kernenergie en voor kolen tevens het verband

weergegeven tussen enerzijds demografische gegevens en anderzijds de

antwoorden op de basale kennisvraag naar het gebruik van beide ener-

giedragers. Uit de figuur blijkt dat met name de lager opgeleiden het

antwoord op de vraag schuldig moeten blijven ("weet niet") of verkeer-

de antwoorden (waaronder "wordt niet toegepast") geven.
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Figuur 6.1: Informatieniveau (INF, l=laag, informatiebehoefte (BEH,

l=laag), en de mate waarin men zich druk maakt over de

energievoorziening (INT, 7=weinig) in de demografische

achtergrondstructuur. KOGOED en KEGOED staan voor de

juiste antwoorden op de basale kennisvraag voor kolen en

kernenergie. KOFOUT en KEFOUT staan voor de foute ant-

woorden.
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6.2.2. VERSCHILLEN IN (CLUSTERS VAN) BELIEFS EN NORMATIEVE BELIEFS IN

RELATIE TOT INFORMATIENIVEAU, INFORMATIEBEHOEFTE EN KENNIS

In het model wordt een relatie verondersteld tussen de factor infor-

matieverwerving enerzijds en Beliefs en sociale normen anderzijds.

De gemiddelden van de clusters van Beliefs zijn vergeleken voor twee

niveaus van informatie, voor twee niveaus van behoefte aan informatie

en voor twee niveaus van kennis.

In bijlage 3 staan de resultaten vermeld. Geconcludeerd kan worden dat

de verschillen in de gemiddelden van de clusters van Beliefs over

kernenergie en kolen niet of nauwelijks samenhangen met subjectief in-

formatieniveau, informatiebehoefte en kennis.

Ten aanzien van de normatieve Beliefs kan eveneens worden geconclu-

deerd dat verschillen in informatiebehoefte, informatieniveau en

kennis niet of nauwelijks samenhangen met de gemiddelden van norma-

tieve Beliefs met betrekking tot kernenergie en kolen.

6.2.3. VERSCHILLEN IN DE RELATIES TUSSEN (CLUSTERS VAN) BELIEFS EN

ATTITUDE EN NORMATIEVE BELIEFS EN SUBJECTIEVE NORM

SAMENHANGENDMET INFORMATIENIVEAU, INFORMATIEBEHOEFTE EN KENNIS

Ten aanzien van de relaties tussen Beliefs en attitude en normatieve

Beliefs en subjectieve norm doen zich weinig verschillen voor. Enig

vrerschil treedt op in de relatie tussen clusters van Beliefs en atti-

tude met betrekking tot kernenergie. Voor respondenten met een rela-

tief sterkere behoefte aan informatie dan wel met een hoog niveau van

informatie is de multipele R iets hoger dan voor respondenten met een

lage informatiebehoefte of een laag informatieniveau (respectievelijk
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R = 0,72 versus R = 0,60 en R = 0,74 versus R = 0,65)*.

De verschillen in de relatie tussen normatieve Beliefs en subjectieve

norm waren nog geringer.

6.3. VERWACHTE EFFECTIVITEIT VAN PERSOONLIJKE BIJDRAGEN AAN

COLLECTIEVE BESLISSINGEN

In het onderzoeksmodel wordt een intermediërende rol toegekend aan de

verwachte effectiviteit van de persoonlijke bijdrage aan collectieve

beslissingen waar het gaat om de relatie tussen attitude en intenties.

De veronderstelling is dat een hoge verwachte effectiviteit de corre-

latie tussen de attitude en de intenties zal verhogen. Een lage ver-

wachte effectiviteit zal deze samenhang verzwakken.

De verwachte effectiviteit van persoonlijke bijdrage aan collectief

gedrag is specifiek gemeten aangaande energiekwesties. De algemene

schaal die is afgenomen blijft hier buiten beschouwing omdat de bruik-

baarheid gering bleek o.ra. door gebrek aan interne consistentie (zie

Midden, Daamen, Verplanken, 1983). De antwoordpercentages voor de vier

items die de effectiviteit aangaande energiekwesties beoogden te me-

ten, zijn samengevat in tabel 6.3.

Opvallend in deze tabel is dat een kleine meerderheid van de respon-

denten de Brede Maatschappelijke Discussie niet serieus neemt. Een

kwart is het zelfs geheel eens met de stelling "De B.M.D. is een fop-

speen, de beslissingen over het energiebeleid zijn allang genomen".

Eenzelfde wantrouwen over de invloed van de bevolking spreekt uit de

antwoordpercentages bij het vierde item waar de oliemaatschappijen en

de elektriciteitsbedrijven door een meerderheid worden geïdentificeerd

als machthebbers. Daartegenover ziet eenzelfde meerderheid stemren als

een bruikbaar middel om het energiebeleid mede te bepalen.

-Beide verschillen zijn significant p S0,00 (verschil toetsing na
transformatie in Z-scores, vergelijk Kendall en Stuart, 1966).

283



Over demonstreren als invloedsmiddel zijn de meningen verdeeld: een

grote minderheid denkt door deelname aan demonstraties invloed te

kunnen uitoefenen, een nog iets grotere minderheid denkt van niet.

Tabel 6.3: Effectiviteit van persoonlijke bijdrage aan collectief

gedrag met betre).ving tot energiekwesties.

De B.M.D. is een
fopspeen

Door stemmen
invloed op
energiebeleid

Door demonstreren
invloed op
energiebeleid

Niet bevolking,
maar oliemaat-
schappijen en
elektriciteits-
bedrijven be-
palen energie-
voorziening

geheel
tamelijk,
beetje mee
oneens

28,4%

28,7%

41,8%

25,6%

noch
mee eens,
noch
mee oneens

14,2%

8,4%

11,0%

11,0%

geheel,
tamelijk,
beetje mee
eens

56,6%

62,1%

46,7%

62,9%

geen
antwoord

0,8%

0,9%

0,4%

0,67.

i

6.3.1. VERSCHILLEN IN RELATIE TOT VERWACHTE EFFECTIVITEIT

In tabel 6.4 zijn de relaties uit het model weergegeven, zoals bere-

kend voor verschillende niveaus van verwachte effectiviteit van de

persoonlijke bijdragen.

Alvorens de resultaten te bespreken gaan we kort in op de constructie

van de index voor verwachte effectiviteit. De vier besproken items die

samen de "effectiviteitsschaal aangaande energiekwesties" moesten vor-

men correleren onderling laag en de betrouwbaarheidscoefficient is

dermate laag dat eigenlijk niet gesproken kan worden van een schaal (a

= 0,43, na verwijdering "an het derde item uit de schaal steeg a tot
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0,51, hetgeen nog steeds laag is). Hetzelfde geldt voor de vier items

die de "algemene effectiviteitsschaal" moesten vormen. Hier bleek a

0,52 (zie voor di. antwoordpercentages van deze items bijlage 1 en voor

de intercorrelaties van de items van beide schalen bijlage 2).

Omdat .'̂  betrouwbaarheidscoefficienten van beide ef fectiviteitsschalen

laag waren, is e^rst naar de invloed van de afzonderlijke items ge';e-

ken. Vervolgens zijn op udsis van sommatie toch twee indexen berekend.

Omdat de resultaten van de lo = se itetis onderling en de indexen zeer

vergelijkbaar zijn rapporteren we terwille van de overzichtelijkheid

in tabel 6.4 alleen de met de indexen berekende resultaten. Omdat de

precieze inhoudelijke betekenis • scherp is aan te geven, dienen de

resultaten met voorzichtigheid g.. .. Cerpreteerd te worden.

In overeenstemming met de verwachtingen blijkt ook de factor "verwach-

te effectiviteit" h«t meest effectief met betrekking tot de relatie

tussen attitude en subjectieve norm enerzijds en gedragsintenties

anderzijds. Het effect ie significant met betrekking tot intenties om

te steunen. Respondenten die effect verwachten van hun steun zijn meer

dan degenen die geen effect verwachten, geneigd gedrag te vertonen,

dai op grond van attitude en subjectieve norm verwacht zou worden.

In relatie tot de toepassing van kolen doen zich vergelijkbare

effecten voor afhankelijk van de verwachte effectiviteit van

persoonlijke bijdragen aan het energiebeleid (zie bijlage 4).
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Tabel 6.4: Relaties tussen modelcomponenten (multipele R) afhankelijk

van de verwachte effectiviteit van de persoonlijke bijdrage

(energiespecifiek) met betrekking tot de toepassing van

kernenergie.

verwachte CL.B/ NB/<sN

effectivi-
teit

(a) (b)

Att.SN/

(c)
1st

Att.SN/ Att.SN/ n
... AB , . PB
(d) (e)

laag

raatig

hoog

( 1 )

( 2 )

(3)

.63

.67

.70

.70

.79

.85

.48

.64

.83

.58

.56

.66

.67

.69

148

794

118

toelichting: CL.B/Att: multipele regressie (MR) van clusters Beliefs op

attitude; NB/SN: MR van normatieve Beliefs op -eubjectieve

norm; Att,SN/Ist: MR van attitude en subjectieve norm op

intenties om (kernenergie) te steunen; Att,SN/l : idem op
AD

intenties om actief te bestrijden; Att,SN/IP : idem op

intenties om passief te bestrijden; toetsing van verschillen

na transformatie in Fisher-Z-scores (vergelijk Kendall en

Stuart, 1966); in kolommen b en c komen significante

verschillen voor op p ï 0,01; codering verwachte

effectiviteit: laag = 1, matig = 2-3-4, hoog = 5.

6.4. INVOLVEMENT

Ook aan Involvement bij het energieprobleem werd een intermedierende

rol toegeschreven. De veronderstelling is dat een sterke Involvement

hij energiekwesties de correlatie tussen de attitude en intenties zaL

verhogen en een positieve of negatieve houding dus eerder in

gedragsintenties wordt vertaald. Een lage Involvement zal de relatie

verzwakken. Daarnaast werd een effect verondersteld op de relatie

tussen subjectieve normen en intenties en op de sterkte van Beliefs.
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In tabel 6.5 staan de antwoordpercentages voor de drie vragen over

Involvement.

Tabel b.5: Involvement bij het energiebeleid en de energievoorziening

Over onze wijze
van energievoor-
ziening kan ik me
persoonlijk niet
druk maken

geheel,
tamelijk,
beetje mee
oneens

58,0%

noch mee
eens,
noch mt
oneens

10,9%

geheel,
tamelijk,
beetj° mee
eens

30,7%

geen
antwoord

0,5%

Ik houd goed in de
gaten wat voor
energiebeleid de
overhe.d voert

25,0% 13,6% 60,4% 0,7%

Welke vorm van
energievoorziening
gekozen wordt zal
voor mijzelf
belangrijke
gevolgen inhouden

26,9% 21,5% 50,4% 1,3%

Over het algemeen kan worden vastgesteld dat een meerderheid zich be-

trokken voelt bij de energievoorziening en bij het beleid dienaan-

gaande.

6.AA. VERSCHILLEN IN RELATIE TOT INVOLVEMENT

Ook de Involvement-iteras hingen niet sterk samen (ei = 0,55, zie voor

de intercorrelaties bijlage 2). Daarom werd volgens dezelfde procedure

als bij de factor verwachtte effectiviteit van persoonlijke bijdrage

werd beschreven, de rol van elk Involvement-item apart bekeken.

Vervolgens is op basis van sommatie van de items alsnog een

Involvement-index berekend. Omdat de resultaten van de losse items

onderling en van de index zeer vergelijkbaar waren beperken we ons tot
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de presentatie van de resultaten op basis van de index. Ook hier geldt

dat voorzichtigheid bij de interpretatie gewenst is.

Tabel 6.6: De relaties (multipele correlatie) tussen modelcomponenten,

afhankelijk van Involvement.

Involvement

(a)

laag

matig

hoog

(1)

(2)

(3)

CLB/Att
(b)

.72

.61

.72

NB/SN
(c)

.83

.75

.81

Att,SN/JST

(d)

.64

.59

.75

Att.SN/

(e)

.29

.49

.63

Att.SN
1PB

.Al

.65

.73

n

76

631

350

toelichting: zie voor afkortingen en toetsprocedure tabel 6.A; in kolommen

c, d en e komen significante verschillen voor op p i 0,01:

Involvement laag = 1, matig = 2 , 3, 4, hoog = 5.

In tabel 6.6 zijn de relaties tussen modelcomponenten aangegeven voor

verschillende niveaus van Involvement, berekend met gegevens over

kernenergie. De tabel laat zien dat variatie in de mate van

Involvement weinig systematische verschillen te zien geeft met

betrekking tot de sterkte van de relatie tussen (clusters van) Beliefs

en de attitude en de relatie tussen normatieve Beliefs en de

subjectieve norm. Wel is er enig verschil in het relatieve belang van

de verschillende referentiepersonen en groepen. Voor sterk betrokkenen

blijkt allereerst de politieke partij van voorkeur een belangrijke

bron. Voor laag betrokkenen blijken de partner en de buren de

belangrijkste referentiepersonen (zie bijlage 4).

Ook werden enige verschillen aangetroffen in Beliefs. Bijna alle

Beliefs over negatieve gevolgen zijn significant sterker voor hoog be-

trokkenen dan voor laag betrokkenen. Dit resultaat komt overeen met de

verwachting dat hoge Involvement leidt tot extremere Beliefs. Hier

staat echter tegenover dat met betrekking tot de Beliefs over voor-

delen deze verschillen nauwelijks werden aangetroffen. Er werden geen

verschillen geconstateerd in het relatieve belang van clusters van

Beliefs afhankelijk van het niveau van Involvement.
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Significante verschillen bestaan er in de relatie (multipele corre-

latie) tussen attitude en subjectieve norm enerzijds en de drie cate-

gorieën van gedragsintenties anderzijds: Respondenten met een hoge

Involvement zijn consistenter. Hun attitude en subjectieve norm

voorspellen gedragsintenties beter.

De resultaten met betrekking tot de toepassing van kolen bevestigen de

conclusies die met betrekking tot kernenergie zijn getrokken. Een in-

teressant meer specifiek resultaat over het relatieve belang van

Beliefs is dat voor sterk betrokkenen het cluster over milieugevolgen

belangrijker bleek dan het cluster over sociaal-economische voordelen,

terwijl dit voor zwak betrokkenen precies andersom lag.

6.5. VERSCHILLEN TUSSEN GROEPEN MET BETREKKING TOT BELIEFS EN

ATTITUDES

Inleiding

In de volgende paragrafen worden groepsverchilien beschreven die ge-

vonden werden met betrekking tot de centrale componenten van het mo-

del: Beliefs-attitude-sociale normen en intenties. Vervolgens worden

verschillen gerapporteerd in de relaties tussen deze componenten.

6.5.1. BELIEFS VAN VOOR- EN TEGENSTANDERS VAN DE TOEPASSING VAN KOLEN

EN KERNENERGIE

Uit tabel 6.7 blijkt dat de verschillen tussen voor- en tegenstanders

van kernenergie het grootst zijn bij de Beliefs over de nadelige so-

ciale- en milieugevolgen en de gevolgen voor de gezondheid die ten ge-

volge van de toepassing van kernenergie verondersteld worden op te

treden bij normaal bedrijf of ten gevolge van storingen of ongelukken.

Ten aanzien van de sociaal-economische voordelen zijn de verschillen

iets geringer en in omgekeerde richting. De verschillen met betrekking

tot de schaal van de stroomvoorziening en het behoud van fossiele

voorraden zijn gering.
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Tabel 6.7: De verschillen in gemiddelden van (clusters van) Beliefs

over kernenergie afhankelijk van de attitude.

Attitude tegenover de toepassing van

kernenergie

Clusters van Beliefs negatief neutraal positief

sociale- en milieu- 6,1
gevolgen bij nor-
maal bedrijf

gevolgen voor ge- 5,1
zondheid en milieu
bij dysfunctioneren

5,0

3,6

4,7

2,8

ongelukken

persoonlijke en
sociaal-econo-
mische voordelen

grootschaligheid

voorraadbehoud

5,A

2,8

5,4

4,2

3

3

5

k

,9

,8

,3

,8

3,4

4,2

5,6

5,2

toelichting: alle bilaterale verschillen tussen attitude negatief,

neutraal en positief zijn significant (p i 0,01), behalve

alle verschillen met betrekking tot het cluster "groot-

schaligheid" en het verschil tussen attitude neutraal en

positief met betrekking tot het cluster "voorraadbehoud"

tp = 0,02). bilaterale verschillen zijn getoetst met een

t-toets achteraf. Steeds is een significantie- grens p %

C,01 aangehouden. Bij de interpretatie van deze

verschillen zal rekening worden gehouden met de correla-

ties tussen de clusters (zie bijlage 2.2).

Het grootste verschil tussen voor- en tegenstanders van kolen (zie ta-

bel 6.8) blijkt te zitten in Beliefs over de aantasting van gezondheid

en milieu. Een tweede factor die verschillen te zien geeft betreft de

sociaal-economische voordelen. Zoals bij kernenergie spelen Beliefs
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over voorraadbehoud een geringe rol en over zeggenschap (te verge-

lijken met de factor "grootschaligheid bij kernenergie") nauwelijks

een rol in de onderscheiding van voor- en tegenstanders van kolen.

Tabel 6.8: Verschillen in gemiddelden van (clusters van) Beliefs over

kolen afhankelijk van de attitude.

Clusters van Beliefs

over kolen

aantasting gezondheid

en milieu

persoonlijke en
sociaal-economische
voordelen

zeggenschap

voorraadbehoud

levensbedreigende
gevolgen

Attititude

van kolen

negatief

5,0

2,6

3.3

3,9

2,6

tegenover de

neutraal

4,3

3,0

3,2

4,2

2,3

toelichting: Van de bilaterale verschillen ziin

toepassing

positief

3,6

3,6

3,2

4,4

2,0

niet signifi

0,01): de verschillen in Beliefs over "zeggenschap", de

verschillen tussen attitude negatief en neutraal en

tussen neutraal en positief met betrekking tot Beliefs

over "voorraadbehoud".

Verschillen voor- en tegenstanders van de toepassing van kolen en

kernenergie ook in de beoordeling van de zogenaamde psychologische

kenmerken?
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Tabel 6.9: Verschillen in Beliefd over kwalitatieve risicokenmerken

tussen voor- en tegens iers va Kernenergie en kolen.

Kwali-
tatieve
risico-
kenmerken

negatief neutraal positief N.S negatief neutraal positief N.S
(U (2) (3) (pi (1) (2) (3) (pi

0,01) 0,01)

risico' s
die ver-
trouwd
zijn
risico's
die on-
bekend
zijn
bloot-
stelling
zonder
dat je
het
merkt
onder
controle
deskundi-
gen
direct
voel-
baar
genera-
ties
later
voel-
baar
geleide-
lijke ge-
volgen^
gevolgen
in één
klap
gevolgen
die mij
persoon-
lijk
treffen

attitudes

kernenergie kolen

3,8

5,6

3,9

3,8

3,0 3,3 3,8 1-2 4,2 3,7 4,1 1-3

5,0 3,9 3,6 2-3 ?.l 3,3 2,8 1-2

5,9 4,5 4,0 3,6 3,3 2,9 2-2

4,0 1-2
2-3
.'.-3

3,7

3,3 2-3

3,9

3,6

5,8 4,4 3,6

5,7 4,5 3,6

4,8 3,7 3,0

5,5 4,2 3,1

4,6

3,7 3,0

3,6

3,1

3,7 3,1

1-2
1-3

4,1 3,5 3,0 2-3

2,9 2,9 2,6 1-2
1-3

2,5 2-3
2-3

toelichting: de toetsing is verricht via contrasttoetsing op basis van t-
toetsen, na ANOVA. De bilaterale verschillen, die niet
significant zijn staan vermeld in de kolommen 5 en 9.
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Uit tabel 6.9 kunnen we, lettend op de significante verschillen, con-

cluderen dat tegenstanders van kernenergie de risico's meer onbekend

vinden. Tegelijkertijd verwacht men vaker negatieve gevolgen "in een

klap", die direct voelbaar zijn. Blootstelling acht men in sterkere

mate niet merkbaar. De tegenstanders van kolen onderscheiden zich van

voorstanders zowel wat betreft de verwachting van direct voelbare ne-

gatieve gevolgen als van geleidelijk optredende en generaties later

voelbare gevolgen. Bij beide opties denken tegenstanders aanzienlijk

vaker dan voorstanders persoonlijk te worden getroffen. De verschillen

met betrekking tot kernenergie zijn in het algemeen groter dan met be-

trekking tot kolen.

6.5.1,1. De ambivalent ie-index

Tabel 6.10: Ambivaientiescore in samenhang met attitudes over de

toepassing van kolen en kernenergie.

attitude

kernenergie

negatief (U
neutraal (2)
positief (3)

kolen

negatief (1)
neutraal (2)
positief (3)

ambivalentie

336
393
393

262
278
297

N.S
(p2 ,01)

1-2
2-3

1-2

toelichting: theoretische range: 0-1376, feitelijke range: 0-756,

toetsing van contrasten met T-toets, na ANOVA.

In hoofdstuk 3 is de ambivalentie-index besproken. Deze geeft de mate

van ambivalentie in de Beliefs weer, ofwel in hoeverre er sprake is

van een afweging van positief en negatief gewaardeerde gevolgen.
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De index wordt berekend als:

Amb = Z ]B.E| - |ZB.E|

Een hoge score geeft aan dat de ambivalentie groter is en de afweging

moeilijker.

In tabel 6.10 staan de ambivalentiescores weergegeven in relatie tot

de attitudes. Voor zowel kolen als kernenergie geldt, dat mensen niet

een positieve houding meer ambivalentie vertonen in hun Beliefs dan

tegenstanders. Voorstanders van zowel kolen als kernenergie maken dus

in sterkere mate een afweging dan tegenstanders. De laatsten wegen de

nadelen zwaar en schatten tegelijkertijd de voordelen als gering in.

Voor voorstanders geldt dat ze de voordelen zwaar meewegen, maar tege-

lijkertijd de nadelen erkennen. Uit tabel 6.7 en 6.8 blijkt dit ook.

De gemiddelde sterktes van Beliefs over voor- en nadelen liggen voor

voorstanders dichter bij elkaar dan voor tegenstanders. Deze gegevens

leiden tot de conclusie, dat tegenstanders van kols.i en kernenergie

^ich zekerder voelen van hun attitudes dan voorstanders, die een moei-

lijker afweging moeten maken.

6.5.1.2. Voor- en tegenstanders van kolen en kernenergie nader

gekarakteriseerd

Wie zijn de voor- en tegenstanders van de toepassing van kernenergie

en kolen? In tabel 6.11 zijn de verschillende attitudëcombinaties

weergegeven. In de cellen staan een aantal demografische kenmerken

vermeld. Per categorie van ieder kenmerk is op basis van de modus een

cel in de matrix gekozen. Per demografische category wordt zo de

dominante attitude-combinatie zichtbaar. Sommige van deze categorieën

komen in meerdere cellen voor, namelijk indien respondenten uit een

dergelijke categorie zeer gespreid zijn over twee of meer cellen. Geen

enkele categoriemodus viel in een van de cellen met eén of twee neu-

trale attitudes. Deze cellen zijn daarom in de tabel achterwege ge-

laten. De tabel laat zien dat voorstanders van kernenergie én kolen

alleen in sterke mate te vinden zijn onder aanhangers van VVD en

kleine rechtse partijen.
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Tabel 6.11: Demografische kenmerken en attitudes tegenover de ruime

toepassing van kernenergie en kolen.

Attitude over toepassing van kernenergie

Attitude
over
toepassing
kolen

opleiding (5)
inkomen (A)
D'66, klein links

inkomen (4)
WD

16% (van het
totaal)

opleiding (1,2,3,4)
inkomen (1,2,3,4)
PvdA, CDA, D'66,
niet stemmers
mannen, vrouwen

36%

9%

W D , klein
rechts

13%

toelichtinR: inkomen 1 = laag, 4 = hoog, opleiding 1 = laag, 5 = hoog,

respondenten met éen of twee neutrale attitudes vormen

26% van het totaal.

Tegenstanders van beide opties vormen de modus bij respondenten met

een hoog opleidingsniveau, een hoog inkomen (ook in cel 3) en een

politieke voorkeur voor D'66 of een kleine linkse partij.

De grootste categorie respondenten combineert een negatieve houding

tegenover kernenergie met een positieve houding tegenover kolen.

Deze positie is de modale voor alle opleidingsniveaus behalve het

hoogste, voor alle inkomensniveaus, hoewel het hoogste gespreid is, en

verder voor zowel mannen als vrouwen en voor mensen met een politieke

voorkeur voor PvdA, CDA, D'66 alsmede de niet-stemmers.

Een positieve houding tegenover kernenergie gepaard aan een negatieve

houding tegenover kolen worden ruime mate aangetroffen bij mensen met

een hoog inkomen en met een politieke voorkeur voor de VVD.
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6.6. NORMATIEVE BELIEFS EN SUBJECTIEVE NORMEN

Wat betreft de normatieve Beliefs over de toepassing van kolen zijn

geen verschillen geconstateerd tussen verschillende groepen. Met

betrekking tot kernenergie doen zich uitgesplitst naar politieke voor-

keur een aantal overeenkomsten en verschillen voor: ongeacht de poli-

tieke voorkeur ervaren mensen dat de overheid en vooral de energie-

deskundigen uitdragen dat kernenergie meer ondersteuning verdient.

Verder is men gelijkgestemd over de tegenovergestelde druk vanuit de

milieubeweging, hoewei linkse stemmers dit in nog iets sterkere mat<j

vinden dan CDA- en WD- en vooral klein rechts-stemmers. Wat betreft

de normatieve Beliefs over de Stuurgroep Brede Maatschappelijke

Discussie werden geen verschillen gevonden.

De verschillen in normatieve Beliefs vanuit de persoonlijke omgeving

komen erop neer dat men aan het gezin, vrienden en kennissen, buurt-

genoten normen toeschrijft, die consistent zijn met de eigen visie:

WD- en CDA-stemmers ervaren vrij neutrale normen bij hun gezinsleden,

vrienden en kennissen en in de buurt, terwijl PvdA- en klein links-

stemmers sociale normen ervaren om kernenergie tegen te gaan. De

sterkste normen worden toegeschreven aan de politieke partijen. Om te

steunen bij W D en in iets mindere mate bij CDA en klein rechts en om

te bestrijden bij klein links, de PvdA en in mindere mate D'66.

Samenhangend met inkomen vinden we wat minder sterke verschillen.

In grote lijnen zijn deze wel consistent met het politieke plaatje:

mensen ii. de hogere inkomenssfeer, die zelf over het algemeen een

gunstiger houding hebben dan die in de lagere inkomenscategorieën

schrijven ook iets positievere sociale normen toe aan de overheid, de

deskundigen en de familie, vrienden en kennissen, de buurtgenoten. Ten

aanzien van de Stuurgroep-B.M.D. en milieubeweging zijn nauwelijks

verschillen.

Tenslotte wijzen we op het feit dat met name laag opgeleiden geen

duidelijke normatieve Beliefs hebben over de politieke partijen.

Terwijl in de ogen van de meeste Nederlanders de politieke partijen
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duidelijke belangen vertegenwoordigen met betrekking tot kernenergie

wordt dit door laag-opgeleiden in mindere mate zo gevoeld.

6.7. INTENTIES

6.7.1. DE TOEPASSING VAN KOLEN

Figuur 6.2 is de grafische representatie van de resultaten van een

HOMALS-analyse. In de?e figuur is de structuur van achtergrondgegevens

weergegeven samen met de attitude en de subjectieve norm met betrek-

king tot de ruime toepassing van kolen en de intenties om aeze ruime

toepassing te bestrijden en te steunen.

Ook uit deze figuur wordt duidelijk dat de intenties om de ruime toe-

passing van kolen te bestrijden tamelijk onafhankelijk zijn van de in-

tenties tot steunend gedrag. De extremere scores op de bestrijdings-

intentie vindt men links onder: jongeren die op de kleine linkse par-

tijen stemmen zijn het vaakst en het sterkst van plan om de ruime toe-

passing van kolen te bestrijden.

Consistent hiermee is hun attitude en hun subjectieve" norm, die vaker

negatief tegenover deze toepassing zijn. Rechtsonder treft men de ex-

tremere intentiescores tot het steunen van kolen en de sterker posi-

tieve attitude en subjectieve norm. De lager opgeleiden en minder ver-

dienende respondenten zijn mep geporteerd voor de toepassing van

kolen in de elektriciteitsvoorziening. In het centrum van de figuur

vinden we mensen met neutrale, gematigde attitudescores. De "midden-

klasse" heeft geen plannen gedrag te vertonen rit betrekking tot de

toepassing van koj.3n, noch om kolen te steunen noch om kolen te be-

strijden. Voorts ziet men in figuur 6.2 de stemintenties met betrek-

king tot een eventueel referendum over de toepassing van kolen.

"Om de figuur zo overzichtelijk mogelijk te houden is de subjectieve
norm niet weergegeven. De subjectieve norm loopt ongeveer parallel aan
de attitude. De verschillen tussen demografische groepen wat betreft
de subjectieve norm zijn echter iets kleiner en iets minder consistent
dan die bij de attitude. In bijlage 3 zijn de verschillen in ge-
middelden tussen groepen vermeld.
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Figuur 6.2: Attitude tegenover ruime toepassing van kolen (A, 1 =

negatief) intenties om deze toepassing te bestrijden (IB,

1 = zwak), intenties dit te steunen (IS 1 = zwak) en

stemintentie bij een referendum in de demografische

achtergrondstructuur.

De mensen die de huidige kolencentrales willen sluiten zijn te vinden

onder de groep jongere en progressieve respondenten. De inzet van

kolen handhaven op het huidige peil is de stemintentie van de hogere
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middenklasse en voor uitbreiding van het aantal kolencentrales zal

vooral, gestemd worden door de groep met de laagste inkomens en lage

opleidingen. Wat de attitude betreft zijn de volgende gegevens nog

interessant: de groep van A0 jaar en ouder heeft een iets positievere

attitude tegenover kolen dan de groep jonger dan 40. Vrouwen stellen

zich gemiddeld iets positiever op tegenover kolen dan mannen.

De politieke voorkeur van de respondenten levert wat betreft intenties

duidelijke verschillen op. Stemmers op de kleine linkse partijen

hebben zoals gezegd wat vaker de intentie om kolen te bestrijden dan

gemiddeld, CDA-stemmers juist wat minder vaak. Steun-intenties woruen

relatief vaker gekoesterd door PvdA-stemmers en niet-steramers en juist

wat minder vaak door steiomers op W D en de kleine rechtse partijen.

Van belang is te benadrukken dat de hierboven weergegeven groepsver-

schillen -hoewel alle significant en consistent- klein zijn.

6.7.2. DE TOEPASSING VAN KERNENERGIE

In figuur 6.3 zijn de attitude tegenover de toepassing van kernenergie

en de subjectieve norm daarover weergegeven in de demografische ach-

tergrondstructuur samen met de stemintenties in het geval van een

referendum over kernenergie*.

Duidelijk komt naar voren dat de politieke dimensie hier wel de meest

saillante is: stemmers op klein links, l'vdA en D'66 hebben in die

volgorde intenties om voor sluiting van centrales te stemmen.

Daarentegen hebben veel stemmers op CDA, klein rechts en ook D'66 de

intentie te stemmen voor handhaving van de bestaande centrales. Onder

VVD-stemmers zijn er velen die voor uitbreiding zouden stemmen. In

figuur 6.A zijn deze intenties weergegeven in de achtergrondstructuur.

Niet stemmers (bij een referendum) kenmerken zich door een relatief

laag opleidingsniveau en een hoge leeftijd en minder door een

politieke voorkeur.

* De verschillen in gemiddelden tussen groepen staan vermeld in
bijlage 3.
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Figuur ó.i: Attitude tegenover ruime toepassing van kern.eiu.rgie (A, 1

= negatief, 7 = positief) subjectieve norm (SN, 1 = be-

strijden, 7 = steunen) en stemintentie bij een referendum

in de demografische achte.rgrondstructuur.

Kr blijken niet of nauwelijks verschiilün te bestaan tussen mannen en

vrouwen, hoog- en laag opgeleiden en vrij geringe verschillen tussen

beroepsgeroepen en inkomensgroepen.

Uit de PRfNCALS-oplossing kwamen wanneer het gaat om kernenergie, drie

categorieën van intenties naar voren: actieve bestrijding, passieve
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bestrijding en hoofdzakelijke passieve ondersteuning (zie figuur

5.16).
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Figuur 6.4: Intenties ruime toepassing van kernenergie te steunen

(IS), intenties om actief te bestrijden <ITH) en intenties

om passief te bestrijden (ITZ) in de demografische achter-

grondstructuur.

Opnieuw vinden we belangrijke politieke verschillen: stemmers op de

progressieve partijen vertonen sterkere intenties om kernenergie

passief dan wel actief te bestrijden, stemmers op CDA, W D en klei.'
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rechts hebben vaker intenties om kernenergie te steunen (op passieve

wijze).

Ook komen leeftijdsverschillen naar voren. Jongeren onderscheiden zich

van ouderen door meer bestrijdingsintenties en minder steunintenties.

Maar het grootste verschil blijkt hier ten aanzien van de actieve be-

strijdingsintenties, waar jongeren hoog scoren.

Er werden met betrekking tot de intenties nauwelijks of geen verschil-

len geconstateerd op de variabelen beroep, sexe of opleiding.

6.8. SAMENVATTING VAN DE VERSCHILLEN TUSSEN GROEPEN

Voor- en tegenstanders van kernenergie verschillen qua Beliefs het

meest in de verwachting van nadelige sociale en milieugevolgen en ge-

volgen voor de gezondheid. Voor- en tegenstanders van kolen verschil-

len het meest in hun Beliefs over de aantasting van gezondheid en

milieu. De Beliefs van voorstanders van kolen en kernenergie vertonen

een grotere ambivalentie in hun Beliefs dan de tegenstanders van deze

opties. De normatieve Beliefs over de toepassing van kolen verschillen

niet of nauwelijks tussen groepen. Met betrekking tot de toepassing

van kernenergie schrijft men de mensen uit de directe sociale omgeving

opvattingen toe die consistent zijn met de eigen positie. Politieke

partijen zijn voor laag opgeleiden slechts in geringe mate een bron

van normatieve Beliefs. Respondenten met een positieve en negatieve

houding tegenover de toepassing van kolen laten zich nog het best on-

derscheiden op basis van hun opleidingsniveau. Jongere progressieve

respondenten hebben het vaakst intenties om de toepassing van kolen te

bestrijden. Intenties om te steunen worden relatief vaker gekoesterd

door PvdA-stemmers en niet-stemmers.

Voor kernenergie hangen de belangrijkste verschillen ten aanzien van

de attitude, de subjectieve norm en de intenties samen met de poli-

tieke voorkeur: stemmers op klein-linkse partijen en op de PvdA ver-

wachten meer negatieve gevolgen, minder positieve gevolgen en hebben



een negatievere houding en subjectieve norm dan stemmers op W D ,

klein-rechts en CDA. D'66 stemmers nemen steeds een middenpositie in.

Het progressieve blok heeft ook meer intenties om kernenergie tegen te

gaan en minder om te steunen dan het meer behoudende blok. Actieve be-

strijdingsintenties zijn vooral bij jongeren te vinden.

6.9. GROEPSVERSCHILLEN IN DE RELATIES TUSSEN DE CENTRALE

MODELCOMPONENTEN

Het theoretisch model is strict genomen een individueel model.

Toepassingen vragen meestal, ook in ons geval, om data-analyse op een

geaggregeerd groepsniveau. Een analyse op individueel niveau is niet

erg zinvol in het geval van een of twee attitude-objecten. Het is wel

mogelijk het model door te rekenen op het niveau van kleinere meer

homogene subgroepen. Een dergelijke analyse maakt het mogelijk meer

specifieke uitspraken te doen over de geldigheid van de in het model

veronderstelde relaties.

Eerder in dit hoofdstuk werden reeds dit soort analyses gerapporteerd

ondermeer in relatie tot Involvement en verwachte effectiviteit.

In deze paragraaf presenteren we de berekende relaties tussen de be-

langrijkste componenten in het model voor groepen die verschillen in

attitude, sexe, opleiding, inkomen en politieke voorkeur.

De berekeningen met betrekking tot kernenergie worden in tabelvorm ge-

presenteerd. De gegevens met betrekking tot de toepassing van kolen

worden wel besproken, maar de cijfers zijn omwille van de overzichte-

lijkheid ondergebracht in bijlage 4.

6.9.1. RELATIEVERSCHILLEN IN SAMENHANG MET DE ATTITUDE

In tabel 6.12 worden de correlaties vermeld tussen de belangrijkste

modelcomponenten voor respondenten met een positieve houding tegenover

kernenergie en voor respondenten met een negatieve houding. De tabel
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negatief

positief

verschil-
toets

0

0

pSO

,46

,30

,01

0

0

N

,67

,71

.S.

0

0

N

,35

,34

.S

0

0

pïÜ

,42

,22

,01

laat zien dat voor respondenten met een positieve houding enkele re-

laties iets zwakker zijn. Voor voorstanders is de attitude iets minder

consistent met de Beliefs. Tevens blijkt dat de consistentie tussen

attitude, subjectieve norm en gedragsintenties lager is, met name de

relatie tussen de attitude en intenties om te bestrijden is lager dan

voor tegenstanders. Voor wat betreft de intenties om te steunen zijn

de relaties praktisch even sterk.

Dezelfde coëfficiënten uitgerekend met betrekking tot de toepassing

van kolen vertonen geen significante verschillen (zie bijlage 4).

Tabel 6.12: Relaties tussen modelcomponenten (multipele correlaties)

samenhangend met de attitude.

Attitude Cl.B/ N B / C M Att.SN/ Att.SN/ Att.SN/ n
att bW 1st iAB lpB

0,37 669

0,25 285

N.S.

toelichting: zie voor verklaring afkortingen en toetsprocedure

toelichting tabel 6.4.

In tabel 6.13 zijn de relaties weergegeven tussen de clusters van

Beliefs afzonderlijk en de attitude tegenover de toepassing van kern-

energie. Uit de tabel blijkt dat met name de clusters met negatieve

gevolgen voor tegenstanders meer samenhangen met de attitude dan voor

voorstanders. Dit is begrijpelijk: voorstanders ontkennen mogelijke

grote nadelen niet, maar hebben niettemin een positieve houding. Dit

spanningsveld is typisch voor voorstanders van de toepassing van kern-

energie. Het proces dat mogelijk plaatsvindt is dat de negatieve ge-

volgen wel mogelijk worden geacht, hoewel in geringere mate dan door

tegenstanders; dat de evaluaties van die gevolgen niet verschillen met

die door tegenstanders, maar dat het belang van deze Beliefs voor de

attitude daalt. Voor tegenstanders geldt dat ze slechts in geringe

304



mate voordelen verwachten en dat deze relatief ook iets minder

belangrijk voor hen zijn dan de nadelen. Bij tegenstanders doet het

spanningsveld zich dus minder voor.

Wat betreft de toepassing van kolen doen zich soortgelijke processen

voor. Bij tegenstanders spelen de nadelen voor milieu en gezondheid

een belangrijkere rol dan de economische voordelen. Bij voorstanders

doet zich de omgekeerde situatie voor: de voordelen wegen iets meer

mee dan de nadelen. Opvallend is dat de factoren voorraadbehoud en

schaal van de stroomvoorziening, met daarin opgenomen de mate van

zeggenschap van burgers en lokale overheden, voor zowel voor- als

tegenstanders van kernenergie en kolenverbranding nauwelijks tot geen

rol speelt.

Tabel 6.13: Relaties (Pearson correlatie) tussen clusters van Beliefs

en de attitude samenhangend met de attitude.

Attitude soc.+milieu milieu+ge- soc.-eco- groot- voorraad- ongeluk- n
gevolgen bij zondheids- nomische schalig- behoud ken
normaal gevolgen voordelen heid
bedrijf bij dys-

functio-

negatief -0,32 -0,36

positief -0,10 -0,18

verschil- pS 0,01 pS 0,01
toets

0,29 -0,07 0,U -0,33 669

0,20 0,16 0,13 -0,26 285

N.S. N.S. N.S N.S.

toelicht ing: zie voor verklaring afkortingen en voor toetsprocedure

toelichting tabel 6.4.
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6.9.2. RELATIEVERSCHILLEN SAMENHANGEND MET SEXE

Tabel 6.14: De relaties (multipele correlaties) tussen

modelcomponenten, in relatie tot sexe.

Sexe CL-B/att NB/SN Att'SN/Ist A t t' S N /I
Att,SN/n

mannen

vrouwen

ver-
schil-
toets

0,

0,

N.

69
67

S.

AB PB

0,78 0,72 0,63 0,72 584

0,78 0,58 0,55 0,60 528

N.S pïO.Ol pS0,05 pSO.Ol

toelichting: zie voor verklaring afkortingen en voor toetsprocedure

tabel 6.4.

De verschillen afhankelijk van sexe blijken tamelijk klein. Het be-

langrijkste verschil dat uit tabel 6.13 blijkt, is dat voor vrouwen de

relatie tussen de attitude tegenover de toepassing van kernenergie en

gedragsintenties om deze collectieve activiteit te bestrijden of te

s'.eunen iets zwakker is dan voor mannen. Geen verschillen werden aan-

getroffen in de relaties tussen Beliefs en attitude en normatieve

Beliefs en subj .jtieve norm. Doorgerekend voor de toepassing van kolen

wordep de verschillen nog geringer: hier blijken de verschillen in de

relaties tussen attitude en intenties niet meer consistent in dezelfde

richting aanwezig.

6.9.3. RELATIEVERSCHILLEN SAMENHANGEND MET OPLEIDING

Tabel 6.15 geeft de relaties tussen componenten van het model weer,

naarmate deze relaties varieren met het niveau van opleiding. Uit de

tabel blijkt dat de grootste verschillen zich voordoen in de relatie

tussen attitude en subjectieve norm enerzijds en de gedragsintenties

anderzijds: voor hoog opgeleiden blijkt deze samenhang sterker dan
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voor laag opgeleiden. De verschillen met betrekking tot relaties

Beliefs-attitude en normatieve Beliefs subjectieve norm zijn in de-

zelfde richting maar niet significant.

Met betrekking tot de toepassing van kolen worden dezelfde verschillen

gevonden: voor hoog opgeleiden is de samenhang tussen attitude en

intenties groter dan voor laag opgeleiden. Voor kolen blijkt echter

ook een verschil in de relatie tussen Beliefs en attitude. Wat de nor-

matieve component betreft worden geen verschillen afhankelijk van het

opleidingsniveau geconstateerd.

Tabel 6.15: Relaties (multipele correlaties) tussen modelcomponenten

samenhangend met opleiding.

Op- CL.B/ NB/SN Att,SN/T Att,SN/T Att.SN/
AH p

leiding (a) (b) (c) (d) A B (e)

lagere-
school

VGLO/
LAVO

voortge-
zet ond.

middelb.
ond.

HBO/
Univ.

0

0

0

0

0

,63

,64

,71

,76

.72

0,

0,

0,

0,

0.

71

78

81

79

79

0

0

0

0

0

.43

,59

,68

.75

,82

0,44

0,55

0,63

0,64

0,70

0,55

0,56

0,73

0,70

0,82

181

282

274

152

222

toelichting: Zie voor verklaring afkortingen en toetsprocedure tabel

6.4. In de kolommen c, d en e komen verschillen voor

significant op p S 0,01.
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6.9.A. RELATIEVERSCHILLEN IN SAMENHANG MET POLITIEKE VOORKEUR,

LEEFTIJD EN GODSDIENST

Er konden geen systematische verschillen worden vastgelegd in de re-

laties tussen modelcomponenten afhankelijk van politieke voorkeur,

leeftijd en godsdienst.

De factor leeftijd bleek wel van belang met betrekking tot de relatie

tussen attitude en intentiecategorie "actief bestrijden". In de lijn

der verwachtingen leidt de negatieve houding tegenover de toepassing

van kernenergie niet onmiddellijk tot actief bestrijdingsgedrag bij

oudere mensen. Berekend voor de toepassing van kolen doen zich evenmin

systematische verschillen voor, behalve dat voor de categorie van oud-

ste respondenten de relaties tussen attitude en gedragsintenties dui-

delijk zwakker zijn dan voor de andere respondenten.

De analyses van relaties tussen componenten kort samenvattend kan ge-

concludeerd worden dat zich afhankelijk van de attitude, de mate van

betrokkenheid, de verwachte effectiviteit van handelen, sexe en op-

leiding verschillen voordoen in de relaties tussen modelcomponenten.

Vooral doen zich verschillen voor in de voorspelbaarheid van intenties

uit attitude en subjectieve norm. De resultaten op basis van de ge-

gevens over de toepassing van kernenergie zijn over het algemeen con-

sistent met de resultaten met betrekking tot de toepassing van kolen.

Opnieuw vinden we belangrijke politieke verschillen: stemmers op de

progressieve partijen vertonen sterkere intenties om kernenergie

passief dan wel actief te bestrijden, stemmers op CDA, W D en klein

rechts hebben vaker intenties om kernenergie te steunen (op passieve

wijze).

Ook komen leeftijdsverschillen naar voren. Jongeren onderscheiden zich

van ouderen door meer bestrijdingsintenties en minder steunintenties.

Maar het grootste verschil blijkt hier ten aanzien van de actieve

bestrijdingsintenties, waar jongeren hoog scoren.

Er werden met betrekking tot de intenties nauwelijks of geen

verschillen geconstateerd op de variabelen beroep, sexe of opleiding.
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7. CONCLUSIES EN DISCUSSIE

7.1. INLEIDING

In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste resultaten besproken worden.

Eerst zullen de inhoudelijke aspecten belicht worden.

Tevens wordt ingegaan op de relaties tussen componenten van het theo-

retische model en op de bruikbaarheid van de verschillende componen-

ten. De bespreking van de inhoudelijke resultaten over de reacties op

energiesystemen op basis van uraan en kolen is opgebouwd volgens het

gehanteerde theoretisch model. Achtereenvolgens zullen behandeld wor-

den; de attitudes tegenover de twee energiesystemen, Beliefs die met

deze attitude zijn verbonden, de subjectieve normen en normatieve

Beliefs en de gedragsintenties met betrekking tot het bevorderen dan

wel tegengaan van de toepassing van kolen en kernenergie.

Daarna volgen de relatie tussen Beliefs en attitudes, de relatie

tussen normatieve Beliefs, motivatie om te conformeren en subjectieve

norm en de relatie tussen attitude, subjectieve norm en gedragsinten-

ties. Verder wordt ingegaan op een aantal externe factoren en ver-

schillen tussen groepen, zoals de verwachte effectiviteit van gedrag,

Involvement met betrekking tot energievoorziening, verschillen tussen

voor- en tegenstanders van de toepassing van kernenergie en kolen,

groepsverschiHen in de normatieve component, in gedragsintenties en

in relaties tussen modelcomponenten. Tenslotte worden besproken de

reacties van omwonenden van een centrale, de wijze van informatiever-

werving en de aard van numerieke en verbale risicoschattingen. In

figuur 7.1 en 7.2 zijn de belangrijkste componenten van het theore-

tisch model aangegeven, zoals gemeten voor kernenergie en kolen.

Tevens zijn de statistische samenhangen vermeld. We wijzen erop dat

waar uitspraken op basis van statistische samenhangen worden vermeld

deze voor de steekproef als geheel gelden en dat deze niet noodzake-

lijkerwijs voor iedere ondervraagde individueel behoeven te gelden.

Daarnaast kunnen statistische samenhangen verschillend zijn voor te

onderscheiden subgroepen.
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7.2. DE INHOUDELIJKE RESULTATEN

7.2.1. ATTITUDES

De attitudes tegenover cie ruime toepassing van kernenergie en kolen

voor de opwekking van elektriciteit zijn als volgt samen te vatten:

tegenover kernenergie heeft een kleine meerderheid een negatieve

houding. Ongeveer een kwart van de respondenten heeft een positieve

houding. De mensen met een neutrale houding vinden over het algemeen

kernenergie wel aanvaardbaar, hetgeen ertoe leidt dat dit

energiesysteem door 57% onaanvaardbaar wordt geacht en door 41% aan-

vaardbaar (2% geen antwoord).

Tegenover de toepassing van kolen heeft een kleine meerderheid een

positieve houding, terwijl 277. een negatieve houding heeft. 17% heeft

een neutrale houding. Een zeer grote meerderheid (80%) acht de toe-

passing van kolen aanvaardbaar en 18% vindt dit niet het geval (2%

geen antwoord).

Vergelijkenderwijs is de toepassing van kolen voor een grote meerder-

heid aanvaardbaar en de toepassing van kernenergie is voor een meer-

derheid van de respondenten onaanvaardbaar.

7.2.2. BELIEFS OVER DE TOEPASSING VAN KERNENERGIE EN KOLEN

Met welke Beliefs zijn deze attitudes verbonden? Voor ieder van de

twee opties vallen de veronderstellingen bij analyse van de gegevens

uiteen in enkele groepen van samenhangende Beliefs (clusters) die

samen de belangrijkste overwegingen vormen die aan de houding ten

grondslag liggen. Deze clusters vormen door hun samengesteldheid en

interne consistentie een meer robuuste en stabiele onderbouwing van de

attitude dan lc.se Beliefs dat afzonderlijk zouden zijn. De laatste

zijn meer gevoelig voor toevallige omstandigheden en gebeurtenissen

dan de geclusterde Beliefs. Voor ieder van de opties wordt een onder-
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scheid gemaakt tussen voor- en nadelen die elk weer uit enkele clus-

ters bestaan. Eerst bespreken we de verwachte nadelen voor de twee

opties, daarna de voordelen.

De nadelen

Voor kolen worden de nadelen onderscheiden naar de aard van de gevol-

gen. Een cluster houdt levensbedreigende gevolgen in (bijvoorbeeld

slachtoffers, zelf overlijden) en een ander cluster verwijst naar

gevolgen voor gezondheid en milieu (bijvoorbeeld carapatienten, zure

regen, smog). De waarschijnlijkheid van levensbedreigende gevolgen uit

het eerste cluster acht men voor kolen laag. Gevolgen voor gezondheid

en milieu achten vrij veel mensen wel waarschijnlijk. Het is daarbij

opvallend dat men vrij algemeen de milieuproblemen van kolenverbran-

ding erkent, maar minder duidelijk ovartuigd is van gezondheidsgevol-

gen zoals hoofdpijn en oogirritaties -_!i van de gevolgen voor het kli-

maat . Men verwacht in sterkere mate i it de regen zal verzuren dan dat

er gevaar dreigt voor de fauna (bijvo ibeeld de visstand in verzuurde

meren). Deze verschillen suggereren dat een aantal gevolgen van

milieu-aantasting voor velen nog niet zo concreet zijn. Deze conclusie

is consistent met de lage voorstelbaarheid van de milieu-aantasting

door kolenverbranding, die blijkt als mensen gevraagd wordt zelf de

negatieve gevolgen van kolenverbranding voor te stellen en te

beschrijven (vergelijk Midden, Daamen en Verplanken, 1985). Het is

overigens zeer wel mogelijk dat de recente voorlichtingscampagne over

zure regen van het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke

Ordening en Milieubeheer bovenstaand beeld heeft veranderd.

Met betrekking tot de nadelige gevolgen van kernenergie komt een

onderscheid naar voren in mogelijke gevolgen bij het normale func-

tioneren van het systeem en gevolgen die kunnen optreden bij dysfunc-

tioneren.

Onder het eerste cluster met gevolgen van normaal bedrijf vallen ge-

volgen als bijvoorbeeld toename van terrorisme, mensen in angst, op-

slag in zoutkoepeis, afhankelijkheid van uranium exporterende landen.

Onder het tweede cluster met gevolgen van dysfunctioneren vallen

gevolgen als: radioactieve besmetting van grondwater, slachtoffers en
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kanker bij omwonenden. Bij kernenergie is nog een derde cluster

benoemd. Dit betrof klassen van ongevallen zoals bijvoorbeeld een

ongeval als Harrisburg, een ongeval waarbij grootscheepse evacuatie

nodig is, een soort kernboraontploff ing als in Hiroshima, vergiftiging

van een gebied als de provincie Utrecht, etcetera. Opvallend zijn de

hoge waarschijnlijkheden die men toekent aan het optreden van roet name

de zeer ernstige ongevallen, bijvoorbeeld 42% acht de kans op totale

vergiftiging van een gebied als de provincie Utrecht zeer groot.

Hoewel aan deze beoordelingen geen tijdsaanduiding was verbonden is

dit een extreme schatting te noemen. Vergelijkbare percentages werden

in verband met kernenergie gevonden voor gevolgen als: het voorkomen

van geboorteafwijkingen, grootscheepse evacuatie en gebeurtenissen als

in Harrisburg. Omdat deze gevolgen ook zeer negatief gewaardeerd

worden dragen deze Beliefs in sterke mate bij aan de geschatte

attitude.

Hoewel deze conclusies in deze vorm nog niet werden gerapporteerd zijn

ze consistent met eerder attitudeonderzoek (zie 2.2) en onderzoek naar

subjectieve waarschijnlijkheidsoordeien (zie ook 7.7).

De voordelen

De voordelen van de twee opties vallen ook in enkele clusters uiteen.

Voor kolen kan een cluster onderscheiden worden met persoonlijke en

sociaal-economische voordelen zoals de toename van de koopkracht,

goedkopere stroom, meer werkgelegenheid. Verder een cluster dat be-

trekking heeft op het behoud van voorraden, zoals het minder <~nel uit-

putten van de aardgasvoorraad, het minder afhankelijk zijn van olie

exporterende landen en het meer olie sparen voor de derde wereld.

Tenslotte kwam een cluster naar voren over de schaal van de elektri-

citeitsvoorziening en de betekenis daarvan voor de ervaren eigen in-

vloed op beslissingen. Hieronder vielen gevolgen als: groot- versus

kleinschalige stroomvoorziening, zeggenschap van gemeente en provincie

en persoonlijke invloed. De kans op persoonlijke voordelen ten gevolge

van de inzet van kolen vindt men over het algemeen vrij klein. Iets

meer verwacht men sociaal-economische voordelen voor de samenleving
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als geheel. Over de vraag of koleninzet tot een groot- of kleinscha-

lige structuur leidt zijn de meningen verdeeld. Men acht de kans

echter klein dat deze optie tot meer zeggenschap van provincie en

gemeente leidt of tot meer inspraak van de burger. De voorkeuren voor

een groot- of kleinschalige stroomvoorziening, zowel gelet op tech-

nische als bestuurlijke aspecten zijn zeer gespreid. De verschillen

zijn niet terug te voeren op de onderscheiden sociale en demografische

categorieën. Bij de interpretatie van deze resultaten over kolen dient

men zich te realiseren, dat de kennis over de toepassing van kolen bij

veel mensen gebrekkig is. Meer dan een derde weet niet dat kolen voor-

al gebruikt worden voor de opwekking van elektriciteit.

Naast de Beliefs over kernenergie die onder de categorie nadelen

kunnen worden gerangschikt worden evenals bij kolen drie clusters met

voordelen (empirisch) onderscheiden:

1° een cluster met persoonlijke en sociaal-economische voordelen

2° een cluster over de schaal van de stroomvoorziening

3° een cluster over het behoud van fossiele voorraden.

De waarschijnlijkheid van persoonlijke en sociaal-economische voorde-

len wordt evenals bij kolen laag tot matig geschat. Een uitzondering

is de vooruitgang van de wetenschap die wel waarschijnlijk wordt ge-

vonden als gevolg van kernenergie. Kernenergie wordt duidelijk met een

grootschalige stroomvoorziening verbonden. Men verwacht daarbij de

noodzaak van veel controle en beveiliging, hetgeen op zich overigens

niet negatief wordt beoordeeld. De kans dat versobering van het leven

voorkomen wordt door kernenergie acht men in het algemeen klein. De

respondenten zijn wel van mening dat de toepassing van kernenert .*.

gunstig is voor het behoud van voorraden en de onafhankelijkheid van

olie exporterende landen.

Kwalitatieve kenmerken

De laatste groep van veronderstellingen over de drie opties heeft be-

trekking op een aantal kwalitatieve kenmerken van risico's en nega-

tieve gevolgen. Eén daarvan kwam reeds aan de orde namelijk de ver-

wachte eigen invloed.
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De grootste kwalitatieve verschillen tussen de risico's van kolen en

uraan zijn dat men meer verwacht dat uraan leidt tot blootstelling aan

negatieve gevolgen die je niet merkt, dat veel meer mensen verwachten

persoonlijk getroffen te worden door een kernongeval dan door de

negatieve gevolgen van kolen, dat kernongevallen als catastrofaal van

karakter worden gezien en niet als geleidelijk zoals de negatieve

gevolgen van kole.i en dat de risico's van kernenergie minder bekend en

vertrouwd zijn dan die van kolen. Van de negatieve gevolgen van kern-

energie verwacht men tevens in sterkere mate, dat ze generaties later

nog voelbaar zullen zijn.

Als we bovengenoemde kwalitatieve kenmerken onder de algemene noemer

"beheersbaarheid" brengen dan worden de risico's van de toepassing van

uraan als minder beheersbaar beoordeeld dan de risico's van kolen.

Indien we het product van Beliefs en evaluaties als indicator beschou-

wen voor het belang van een Belief voor de attitude dan kan allereerst

geconcludeerd worden dat de attitude tegenover de toepassing van kern-

energie meer uitgesproken is dan de attitude tegenover kolenver-

branding. De BE-producten met betrekking tot de laatste optie zijn

minder extreem. Met name is dit toe te schrijven aan de sterke Beliefs

over zeer negatief geëvalueerde gevolgen van kernenergie voor de

veiligheid. De nadelige gevolgen voor veiligheid, gezondheid en milieu

zijn voor beide opties het meest belangrijk. De persoonlijke en

sociaal-economische voordelen spelen een niet onbelangrijke, maar

secundaire rol. Beliefs over voorraadbehoud zijn niet erg belangrijk,

evenmin als de schaal van de stroomvoorziening en een verschuiving van

de zeggenschap naar regionale en gemeentelijke overheden. In het geval

van de toepassing van kolen is voor velen het voordeel van de

Nederlandse kolenvoorraad een overweging. Verschillen tussen kolen en

kernenergie kunnen niet goed verklaard worden uit verschillen in de

evaluatie van gevolgen. Gemiddeld zijn deze even hoog. Ook verschillen

tussen respondenten kunnen niet goed verklaard worden uit de evalua-

ties; de spreiding is in het algemeen laag.



Samenvatting van de conclusies over Beliefs

De analyse van Beliefs samenvattend: voor beide opties liggen verge-

lijkbare clusters van argumenten ten grondslag aan de attitude. De

nadelen voor veiligheid, gezondheid en milieu wegen het zwaarst.

Daarnaast zijn de sociaal-economische voordelen belangrijk. Voor kolen

en kernenergie worden deze beide matig waarschijnlijk beoordeeld. Het

relatieve belang van nadelige gevolgen is in overeenstemming met wat

op grond van prospecttheoris (zie hoofdstuk 3.4.2.3.) verondersteld

zou worden, hoewel daar het accent iets sterker op gedrag ligt. Deze

bevinding roept vragen op over de bruikbaarheid van recentelijk

regelmatig voorgestelde compensatieregelingen in geval van

lokatiekeuzen voor risico-dragende installaties zoals kerncentrales of

afvalfaciliteiten. De conclusie lijkt gewettigd, dat beleid, dat zich

richt op het vergroten van de economische voordelen een geringere kans

op acceptatie heeft dan beleid dat zich richt op vermindering of

verzachting van de verwachte nadelen voor veiligheid en gezondheid. De

mate waarin de toepassing van de verschillende energiesystemen lt-idt

tot meer (politieke) controle en beveiliging (dit wordt ook wel het

politiestaatargument genoemd) blijkt nauwelijks van betekenis voor de

houdingen van de respondenten. De waarderingen van controle en

beveiliging zijn in het algemeen ook sterk positief. De ambi/alente

waardering van controle en beveiliging die Vlek en Stallen (1979)

vonden in hun studxe over 26 risicodragende activiteiten wordt hier

dus niet aangetroffen. 0(>k de mate van persoonlijke zeggenschap over

de beslissing om de risicodragende activiteit te beginnen die

samenhangt met de. motio van vrijwilligheid van blootstelling, blijkt

niet van erg veel belang voor de uiteindelijke attitade. Dit resultaat

is consistent met de twijfel die in de literatuur is gerezen met

betrekking tot deze factor (zie 2.3.2).

Psychologisch gezien is de onzichtbaarheid en onbekendheid van stra-

ling belangrijk, naast het catastrofale karakter van de risico's van

kernenergie. De in verhouding met kolen negatievere houding tegenover

kernenergie kan dus grotendeels verklaard worden uit de aard van de

negatieve gevolgen die men verwacht en niet uit verschillen in ver-

wachte voordelen. Daar komt bij, dat de kans dat de negatieve gevol-

gen optreden extreem hoog wordt geschat.
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Als de meningen van voor- en tegenstanders van kernenergie vergeleken

worden dan blijkt ten eerste dat er toch minder sprake is van homogene

gepolariseerde kampen dan op het eerste gezicht verwacht zou worden.

Het is niet zo dat de ene groep (de voorstanders) automatisch de voor-

delen hoog en de nadelen laag inschat en de andere groep (de tegen-

standers) andersom. Er zijn ook veel respondenten, die de nadelen en

de voordelen allebei laag of allebei hoog beoordelen.

Voor kolen doet zich een vergelijkbaar patroon voor: de mening over de

sociaal-econoi.-.ische voordelen valt niet te voorspellen uit de Beliefs

over negatieve gevolgen. Op de verschillen tussen voor- en

tegenstanders van kolen en kernenergie komen we in deze discussie nog

terug (7.6.2).

Wonen bij een centrale

Het zelf wonen bij een kerncentrale is onaanvaardbaar voor een meer-

derheid van de bevolking. Dit zelf wonen bij een centrale wordt vaker

onaanvaardbaar geacht dan de algemene collectieve beslissing om in

Nederland meer kerncentrales bij te bouwen. Hierbij doen zich opmerke-

lijke verschillen voor tussen mensen die reeds dicht bij een centrale

wonen en anderen. Omwonenden zelf vinden het wonen bij de centrale

veel vaker aanvaardbaar dan mensen die verder weg wonen. Op dit aspect

komen we nog terug bij de bespreking van de factor "afstand tot het

risico-object" (7.6.6).

Het zelf wonen in de buurt van een kolencentrale wordt door een meer-

derheid van de respondenten wel aanvaardbaar geacht. Ook hier doen

zich echter verschillen voor tussen degenen die daar reeds wonen en

anderen.

7.2.3. DE NORMATIEVE COMPONENT

Ervaren respondenten normatieve invloed bij hun reacties op de twee

energiesystemen?

De norm die men algemeen ervaart (subjectieve norm) met betrekking tot

de stellingname tegenover de ruime toepassing van steenkool voor de
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opwekking van elektriciteit is overwegend neutraal tot positief van

aard. Met betrekking tot het standpunt tegenover kernenergie ervaart

een kleine meerderheid een subjectieve norm om tegen te zijn.

Met betrekking tot kolen en kernenergie blijken de overheid en de

energiedeskundigen onbelangrijk voor de sterkte van de totale subjec-

tieve normatieve invloed. Deze conclusie blijkt uit de geringe statis-

tische samenhang tussen enerzijds de normatieve beïnvloeding die men

ervaart vanuit de overheid en deskundigen (normatieve Beliefs) en

anderzijds de subjectieve norm (zie model). De respondenten geven

echter zelf aan de mening van de deskundigen wel belangrijk te vinden.

Blijkbaar vinden mensen het sociaal wenselijk zich door deskundigen te

laten beïnvloeden, maar gebeurt dit feitelijk in veel mindere mate.

Wel van betekenis blijken de sociale normen die worden toegeschreven

aan mensen in de nabije omgeving (gezinsleden, vrienden, kennissen) en

de politieke partij van voorkeur.

De vanuit de politieke partij ervaren normatieve druk kan (met name

met betrekking tot kolen) berusten op projectie (het toeschrijven van

het eigen standpunt aan iemand waarvan men het standpunt niet eens

kent). De standpunten van de meeste politieke partijen over de toepas-

sing van kolen zijn (nog) niet erg sterk geprofileerd.

Verrassend is de normatieve invloed, die men vanuit de milieubeweging y

ervaart met betrekking tot de inzet van kolen: de grootste minderheid ^

(bijna de helft vai de bevolking) ervaart normatieve ondersteuning om

de groter inzet van kolen na te streven. Daarbij gevoegd het feit dat

de mening van de milieubeweging door de meeste mensen als vrij belang-

rijk wordt gezien, stimuleert de milieubeweging dus een positieve

steilingname onder de bevoling ten aanzien van de ruime toepassing van

kolen. Afgezien van deze merkwaardige situatie rondom de milieube-

weging en de belangrijke rol van de politieke partijen, blijkt dat de

persoonlijke steil: igname meer bepaald wordt binnen de directe sociale

omgeving. Het "openbare r'rcuit" is dus van minder betekenis. Er kan

echter uel indirecte invloed zijn van de overheid en deskundigen. De

via de massamedia verspreide informatie speelt een agendabepalende rol

mee in onderlinge discussies, die uiteindelijk tot standpunten leiden
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(vergelijk hoofdstuk 2 paragraaf 2.9). In 7.4 wordt dieper ingegaan

op deze processen van beinvloeciing.

7.2.A. GEDRAGSINTENTIES

De gedragsintenties met betrekking tot de toepassing van kolen vallen

uiteen in twee categorieën: intenties om te steunen (via gesprekken,

handtekening zettan, etc.) en intenties om te bestrijden (idem). Deze

twee categorieën blijken voor kolen onafhankelijk van elkaar hetgeen

wil zeggen dat het niet bereid zijn te steunen nog niet betekent dat

men wil bestrijden en andersom. Er is een grote categorie die de toe-

passing van kolen daadwerkelijk steunt noch bestrijdt. Voor kernener-

gie geldt hetzelfde principe, hoewel in iets mindere mate. Bij kern-

energie komt nog een tweede onderscheid naar voren, dat samenhangt met

het soort gedrag. Er kan ondercheiden worden tussen actief en meer

passief verzet. Onder passief verzet vallen bijvoorbeeld intenties

als: handtekening zetten en debatteren. Onder meer actief verzet

vallen intenties als: demonstreren, vergaderingen bezoeken en buttons

dragen. Bij de steunintenties komt dit onderscheid minder nadrukkelijk

naar voren.

De conclusie dat intenties tot actief gedrag met betrekking tot beide

opties betrekkelijk gering zijn is verklaarbaar uit het ontbreken van

individueel nut (Klandermans, 1983) of zoals Olson (1977) het noemt

van "selectieve stimuli" (zie hoofdstuk 3, par. 3.2.1).

De intenties met betrekking tot kolen zijn meer steunend dan bestrij-

dend, maar over het algemeen zijn de intentip.s zwak. Met name Linkse-

jongeren blijken het meest geneigd zich tegen de inzet van kolen te

verzetten.

Mensen uit de lagere soc-'-.le klasse zijn relatief het meest steunend

in hun intenties. 0' ' -dn zijn iets positiever dan jongeren.

Veel respondenten nebben wel intenties om kernenergie te bestrijden,

maar voornamelijk i .tenties van meer passieve soort.
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Eén van de gedragsintenties betrof het stemgedrag in geval van een

referendum over elektriciteitscentrales. Bij zo'n referendum zou 32%

voor de uitbreiding van het aantal kolencentrales stemmen. Dit per-

centage is laag, gezien de positieve attitude tegenover de ruime toe-

passing van kolencentrales.

Bij kolen is de grote minderheid (41%) voor de handhaving vj.,i het

bestaande potentieel en slechts 5% voor sluiting daarvan. Voor de

uitbreiding van het aantal kerncentrales zou 12% stemmen, hetgeen

gezien de 25% respondenten met een positieve attitude ook laag is, wel

zijn er bij kernenergie grote minderheden (respectievelijk 46% en 41%)

voor sluiten dan wel handhaven van het reeds aanwezig potentieel. De

hier voor zowel kolen als kernenergie gesignaleerde discrepantie

tussen attitude en (stem)-intentie kan voortkomen uit de idee dat de

stroomvoorziening geen of niet veel uitbreiding behoeft of dat er nog

aantrekkelijker alternatieven bestaan. Daarnaast kan er een categorie

voorstanders zijn die in principe wel positief zijn, maar het moment

van ruime toepassing nog willen uitstellen.

De verhuisgeneigdheid om reden van de aanwezigheid van een kolencen-

trale blijkt gering. In het geval van een kerncentrale is de geneigd-

heid van omwonenden, die de daad bij het woord zouden moeten voegen,

ook gering. De meer hypothetische verhuisgeneigdheid van verder weg

wonenden in het geval dat een centrale in hun buurt zou worden ge-

bouwd, is groter.

7.3. RELATIES TUSSEN BELIEFS EN ATTITUDE

Toepassing van de standaard Fishbein procedure leidt tot een matige

tot vrij goede correlatie tussen EBE en de attitude (r = 0,63 voor

kernenergie en van r = 0,43 voor kolen). Gezien de detaillering in de

Beliefs zou een hogere samenhang echter verwacht mogen worden.

Het verschil tussen kolen en kernenergie kan verklaard worden uit de

betere cognitieve onderbouwing van de attitude tegenover kernenergie,

een conclusie die consistent is met de analyse van de BE-hierarchie.
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De houding tegenover kolen Hjkt minder doordacht en geprononceerd.

Welke aspecten zijn bepalend voor de vastgestelde samenhang?

Op grond van overwegingen zoals beschreven in hoofdstuk 3 is het moge-

lijk dat de evaluatieve component niet bijdraagt aan de kwaliteit van

de attitude voorspelling in geval van sociaal relevante onderwerpen

waar sterke consensus is gegroeid over de waardering van de gevolgen.

Weglating van de evaluatieve component bleek inderdaad slechts een

zeer gering verlies op te leveren, ten opzichte van de productsom BE,

maar ook ten opzichte van een nieuw geconstrueerde variabele die al

het denkbare verlies aan precisie inherent aan de productsom -index,

elimineerde. Geen enkele combinatie van Beliefs en evaluaties leidde

dus tot een betere voorspelling dan de som van Beliefs alleen.

Dit betekent niet dat de evaluaties van de gevolgen niet belangrijk

zouden zijn. Integendeel, evaluaties bleken vaak zeer extreem met name

van de negatieve gevolgen van de toepassing van uraan en kolen.

Respondenten waren het echter dermate eens over deze evaluaties, zelfs

op de voorgelegde 9-puntsschaal die veel ruimte voor nuances biedt,

dat de spreiding in de antwoorden zeer gering was. Hoewel het belang

van de evaluaties voor de individuele houdingen dus niet genegeerd mag

worden kan wel geconcludeerd worden, dat houdingsverschillen in

belangrijke mate bepaald worden door verschillen in de waarschijn-

lijkheid waarmee de verschillende gevolgen aan de energie-systemen

worden gekoppeld en in mindere mate door de (subjectieve) waardering

van de gevolgen.

De geringe spreiding in de evaluaties, ook als we deze onderling ver-

gelijken, roept enige vragen op van methodologische aard, maar ook met

morele implicaties. Met name waar het ernstige gevolgen betreft, die

kwalitatief verschillend zijn, blijkt men niet erg te willen of kunnen

differentieren in de evaluatie van gevolgen, zoals "zelf overlijden"

versus "overlijden van anderen", "acute slachtoffers" versus "kinderen

met geboorteafwijkingen". De vraagmethode dwong differentiatie overi-

gens niet af. In dit onderzoek is het uitgangspunt gekozen dat het

vragen van een dwingende rangordening om meer informatie te verwerven

niet adequaat is, omdat veel mensen dit soort keuzes niet willen

maken, tenzij dat in een reële situatie onvermijdbaar is. Geven de
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zwaarte van de te maken keuzes kan worden getwijfeld aan de waarde van

preferentie-oordelen hieromtrent in het kader van een onderzoek of een

andere relatief vrijblijvende situatie.

Weglating van de evaluaties heeft behalve praktische voordeier iok het

bijkomend voordeel dat een methodologische zwakte van de Fishbeinfor-

mule (en andere waardeverwachtingsmodeHen) wordt vermeden, namelijk

het vermenigvuldigen vaa variabelen op intervalniveau (BxE) (zie

paragraaf 3.4.2.1.).

Een tweede reductiestap kan bestaan uit het groeperen en structureren

van Beliefs (zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.4). In het onderzoek heeft

een uitgebreide clusterprocedure plaatsgevonden, die de

hoofdargumenten ordent. Deze procedure leidt in tegenstelling tot de

standaardprocedure tot een meerdimensionale structurering van Beliefs,

die zeker vanuit descriptief oogpunt waardevol is. Vanuit een

toepassingsoogpunt is deze werkwijze van belang ter bepaling van

relevante en doorslaggevende overwegingen die niet zo onderhevig zijn

aan toevallige invloeden.

De ordening van zowel de beliefs over de toepassing van kolen als over

kernenergie leidde tot respectievelijk sets van vijf en zes clusters.

De attitudes tegenover kolen en kernenergie konden op basis van deze

clusters zonder veel verlies voorspeld worden. De analyse toont verder

het differentiële belang van verschillende clusters aan, een aspect

dat in de formule £BE genegeerd wordt. De nadelen voor veiligheid,

gezondheid en milieu blijken het meest samen te hangen met de attitude

gevolgd door de Beliefs over persoonlijke en sociaal-economische voor-

delen. De clusters over voorraadbehoud en de schaal van de stroomvoor-

ziening blijken niet van belang. Mensen maken dus in feite een

afweging tussen de nadelige gevolgen voor veiligheid gezondheid en

milieu en de sociaal-economische voordelen, waarbij de nadelen in het

algemeen, maar niet voor iedereen (zie paragraaf 7.6.5.), sterker in

de attitude tot uiting komen. Het optreden van dit afwegingsproces van

verschillende kosten en baten, is ook elders gesuggereerd (vergelijk

Verhallen en Van Raaij, 1985, Gardner, Tiemann, Gould, De Luca, Doob

en Stolwijk, 1982). Deze conclusies zijn overigens wel consistent met

de analyse van de BE-hierarchiën. De laatste analyse is echter minder
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overzichtelijk en het afwegingsproces wordt minder nadrukkelijk

verondersteld.

Een clusterprocedure heeft verder als belangrijke voordelen dat de

onderzoeker in mindere mate, op basis van zijn vooronderzoek, Beliefs

moet kiezen en samenvoegen en ten tweede dat bij de analyse van de

Beliefs de cognitieve structuur kwantitatief geanalyseerd kan worden.

Modale saillante Beliefs kunnen zodoende betrouwbaarder worden geme-

ten. Een nadeel is natuurlijk de grotere lengte van de vragenlijst.

7.4. RELATIES TUSSEN NORMATIEVE BELIEFS, MOTIVATIE OM TE CONFORMEREN

EN SUBJECTIEVE NORM

De subjectieve norm met betrekking tot het steunen dan wel bestrijden

van de toepassing van uraan en kolen laat zich goed verklaren uit de

specifieke sociale normen, dat wil zeggen door de mate van normatieve

druk die men ervaart van verschillende personen en/of groepen in de

omgeving.

Personen in de directe omgeving in combinatie roet de politieke partij-

en bepalen voor het belangrijkste deel de subjectieve normen tegenover

kernenergie en kolen.

Opvallend is dat zich iets soortgelijks als bij de attitude voordoet:

de produktsom van sociale normen en motivaties om zich te conformeren

is niet effectiever in de verklaring van de subjectieve norm dan de

sociale normen alleen. De oorzaak hiervan is echter een andere dan bij

de attitude: de motivatie om te conformeren vertoont als variabele

voldoende spreiding en blijkt tevens onafhankelijk van de sociale

norm. Er is dus niet een eenvoudige statistische verklaring voor dit

feit, zodat we moeten aannemen dat het model van Fishbein en Ajzen wat

dit aspect betreft niet ondersteund wordt door de onderzoeksresul-

taten.

Hoe kan dit resultaat verklaard worden?

De bevinding dat de produktsom van normatieve Beliefs en motivaties om

te conformeren (ZNBxMC) niet meer voorspellend vermogen blijkt te

hebben dan normatieve Beliefs alleen, is al eerder geconstateerd.

Falbo en Becker (1982) suggereerden dat dit verschijnsel analoog aan
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de Beliefs, met name optreedt bij sociaal relevante onderwerpen. Een

verklaring voor deze hypothese is echter niet voorhanden. Een andere

verklaring is geopperd door onder andere Miniard en Page (1982), die

veronderstellen dat de subjectieve norm als concept meer overeenkomt

met de normatieve Beliefs dan met de motivatie om te conformeren. De

subjectieve norm wordt geformuleerd als: "Mensen wier oordeel ik

belangrijk vind, vinden dat ik...". De MC-factor is alleen terug te

vinden in het woord "belangrijk". Tegen dit argument pleit dat ook

indien de subjectieve norm scherper wordt geformateerd ("mensen,

vanwier oordeel ik me veel aantrek") zoals in het hier beschreven

onderzoek, de MC-factor evenmin bijdraagt aan de verklaring van de

subjectieve norm , Gezien de vrij zwakke theoretische en ook

predictieve eigenschappen van de subjectieve norm (zie hoofdstuk 3)

zou verondersteld kunnen worden dat de productsom INBxMC de intenties

wel effectiever voorspelt dan ENB. Ook deze veronderstelling blijkt

echter niet te worden ondersteund.

Een tweede aandachtspunt is dat de sterkte van de motivaties om te

conformeren niet altijd overeenkomt met de statistische samenhang

tussen normatieve Beliefs en subjectieve norm. Met andere «oorden: het

oordeel van de respondent over door wie men zich laat beïnvloeden komt

niet altijd overeen met de empirische samenhang tussen wat men vindt

dat hoort te gebeuren (subjectieve norm) en normatieve druk die de

respondent ervaart van verschillende zijden (normatieve Belief). Deze

discrepantie kan tweesoortig zijn: de respondent onderschat de invloed

van bepaalde referentiepersonen of groepen of de respondent overschat

deze invloed.

Een voorbeeld van overschatting is het hoge belang dat men toekent aan

de mening van deskundigen en de milieubeweging, terwijl de statis-

tische samenhangen dit beeld niet ondersteunen.

Een voorbeeld van onderschatting is het relatief lage belang dat men

aan het oordeel van vrienden, kennissen en buren toeschrijft, terwijl

de ervaren pressie van deze referentiepersonen statistisch sterk

samenhangt met de subjectieve norm. Een verklaring van deze discre-

panties kan zijn, dat de respondent gebrek aan inzicht heeft in hoe

hij/zij zelf beinvloed wordt. Een andere hypothese kan luiden, dat men
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voorkeuren heeft voor beïnvloeding van bepaalde kanten boven andere,

bijvoorbeeld op grond van sociale wenselijkheid of het zelfbeeld.

7.5. DE RELATIE TUSSEN ATTITUDE, SUBJECTIEVE NORM EN GEDRAGSINTENTIES

Hoe goed worden gedragsintenties verklaard door attitudes en subjec-

tieve normen? De samenhang is matig tot vrij goed afhankelijk van de

verschillende categorieën van gedragsintenties en de energieopties.

Voor kernenergie zijn de relaties gemiddeld wat sterker dan voor

kolen. De intenties om de toepassing van kolen te steunen laten zich

beter voorspellen dan de intenties om te bestrijden. Voor kernenergie

is dit verschil niet aanwezig. Wel blijkt dat de intenties tot

passieve bestrijding zich beter laten voorspellen dan de intenties tot

actieve bestrijding.

De stemintenties in geval van een referendum zijn voor beide opties

goed voorspelbaar.

Voor een deel zijn de verschillen te verklaren uit statistische ken-

merken van de intenties: een aantal intenties komen nauwelijks voor

zodat door de scheve frequentieverdeling zwakkere verbanden ontstaan.

Een tweede verklaring is voor de meer persoonlijke inspanning vragende

activiteiten gedragsspecifieke overwegingen een sterkere rol zullen

spelen. Ten derde moeten de omstandigheden gedrag mogelijk maken,

bijvoorbeeld demonstraties tegen een kolencentrale zijn nog nauwelijks

voorgekomen.

In overeenstemming met de theorie (zie hoofdstuk 3) blijken de gecons-

trueerde intentiecategorieën beter voorspelbaar uit de attitudes dan

ieder van de specifieke gedragsintenties.

In hoofdstuk 3 is betoogd dat in het verleden vertoond gedrag een

belangrijke factor kan zijn bij de verklaring van toekomstig gedrag en

gedragsintenties. De resultaten ondersteunen deze veronderstelling. De

factor vertoond gedrag blijkt belangrijker dan de subjectieve norm in

de zin dat voor alle intentiecategorieën een hoger Beta-gewicht wordt

gevonden. In belangrijke mate wordt dit veroorzaakt door de lagere

samenhang van vertoond gedrag met de attitude. Met betrekking tot de

categorie "actief bestrijden" van de toepassing van kernenergie blijkt
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vertoond gedrag de belangrijkste voorspellende factor. De verklaring

hiervoor kan zijn dat actief bestrijdingsgedrag relatief hoge gedrags-

kosten met zich meebrengt, waardoor eerder een sterke response-

involvement wordt bereikt waardoor weer toekomstig gedrag sneller tot

stand gebracht wordt.

De intentie tenslotte om te verhuizen (persoonlijk risicodragend ge-

drag (of vermijdend) gedrag) blijkt iets minder goed verklaard te

kunnen worden door attitude en subjectieve norm dan de intenties tot

persoonlijke bijdragen aan collectief risicodragend gedrag. Een ver-

klaring voor het (geringe) verschil kan schuilen in het bestaan van

concurrerende attitudes, bijvoorbeeld met betrekking tot de omgeving,

de woning of in de onmogelijkheid om gedrag uit te voeren (bijvoor-

beeld door werkomstandigheden).

Tot slot van deze bespreking van de samenhang tussen attitude, subjec-

tieve norm en intenties wordt ingegaan op het vrij sterke verband

tussen attitude en subjectieve norm. Deze is voor het model minder

gewenst: immers naarmate beide factoren onafhankelijker zijn, zal het

verklaringspotentieel hoger worden. Ook in ander onderzoek (bijvoor-

beeld Midden en Ritsema, 1984) is een dergelijke samenhang aange-

troffen. Een mogelijke verklaring hiervoor is, dat men niet altijd een

scherp idee heeft van de geldende normen, bijvoorbeeld omdat deze niet

zo sterk zijn. In een dergelijke situatie kan de neiging ontstaan de

norm te zien in overeenstemming met de eigen attitude. Een alterna-

tieve verklaring zou kunnen zijn dat het aanduiden van de eigen atti-

tude in een enquête als gedrag wordt opgevat. Dit gedrag is in prin-

cipe onderhevig aan normatieve beïnvloeding.

De subjectieve norm blijkt niet een erg sterk concept. De interme-

dierende rol tussen normatieve Beliefs en motivatie om te conformeren

en de gedragsintenties wordt niet volledig bereikt. Normatieve Beliefs

over partner en politieke partij verbeteren de predictie van intenties

.significant na uitpartialisering van het effect van de subjectieve

norm.
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7.6. EXTERNE FACTOREN EN VERSCHILLEN TUSSEN GROEPEN

7.6.1. VERWACHTE EFFECTIVITEIT EN INVOLVEMENT

In het onderzoeksmodel wordt een intermediérende rol verondersteld van

de factor "verwachte effectiviteit" met betrekking tot de relatie

tussen attitude en gedragsintentie. Respondenten die effect verwachten

van hun handelen blijken in iets sterkere mate dan degenen die geen

effect verwachten geneigd om gedrag te vertonen dat op grond van

attitude en subjectieve norm verwacht zou worden. Ook aan de mate van

Involvement wordt een intermediérende rol toegeschreven tussen

attitude en gedragsintentie. Daarnaast is een effect verondersteld op

de relatie tussen subjectieve norm en intenties en op de sterkte van

Beliefs. De resultaten ondersteunen de hypothese dat sterk geinvol-

veerden hun attitude en suDjectieve norm consequenter omzetten in

gedragsintenties. Bijna alle Beliefs over negatieve gevolgen zijn sig-

nificant sterker voor respondenten met een hoog Involvementniveau ver-

geleken met een laag of matig niveau. Met betrekking tot Beliefs over

voordelige gevolgen werd een dergelijk verschil echter niet aange-

troffen. Dit laatste resultaat duidt erop dat respondenten met een

hoog Involvementniveau relatief vaak tegenstander zijn van de toe-

passing van kernenergie. De conclusies gelden ook met betrekking tot

de toepassing van kolen. De resultaten leiden tot de algemene con-

clusie dat het model in belangrijke mate beter "werkt" bij een hoog

niveau van Involvement dan bij een laag niveau. Gezien het nog beperk-

te meetinstrumentarium voor deze factor is meer onderzoek hier zeker

gewenst. Overigens werd geen samenhang gevonden tussen de factoren

Involvement en verwachte effectiviteit van gedrag (r = 0,05) zodat de

effecten van beide variabelen als onafhankelijk mogen worden

beschouwd.
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7.6.2. VERSCHILLEN TUSSEN VOOR- EN TEGENSTANDERS VAN KERNENERGIE EN

KOLEN

Hoe kunnen voor- en tegenstanders van de toepassing van kolen en kern-

energie gekarakteriseerd worden en waar liggen de grootste verschil-

len?

Voor wat Beliefs over de toepassing van kernenergie betreft liggen de

grootste verschillen in de Beliefs over de nadelige sociale en

milieugevolgen en de gevolgen voor de gezondheid die verondersteld

worden op te kunnen treden ten gevolge van het normale bedrijf, ten

gevolge van storingen of ten gevolge van ongelukken. Tegenstanders van

kernenergie beoordelen vergeleken met voorstanders de risico's als

meer onbekend en de negatieve gevolgen omvangrijker, zowel de direct

voelbare catastrofale gevolgen als de geleidelijk optredende en nog

generaties later voelbare gevolgen. Ten aanzien van de verwachte

sociaal-economische voordelen zijn de verschillen geringer en in

omgekeerde richting. Geringe verschillen treden op met betrekking tot

Beliefs over het behoud van fossiele voorraden en de schaal van de

stroomvoorziening.

De attitudes van voorstanders en neutralen bliiken ambivalenter dan

die van tegenstanders: voorstanders maken in sterkere mate een afwe-

ging van voor- en nadelen dan tegenstanders, die de nadelen zwaar

wegen en tegelijkertijd de voordelen als relatief gering beoordelen.

Voorstanders wegen de voordelen zwaar mee, maar erkennen tevens de

nadelen.

Dit resultaat zou tot de veronderstelling kunnen leiden dat voorstan-

ders in mindere mate dan tegenstanders geneigd zijn zich iets aan te

trekken van informatie "uit het andere kamp". Voorstanders blijken

een lager Involvementniveau te hebben. Gedragsintenties in de actieve

sfeer komen ook veel minder voor bij voorstanders dan bij tegenstan-

ders. De lagere Involvement kan verklaard worden met behulp van

"prospecttheorie" (Kahnemann en Tversky, 1979) waaruit afgeleid kan

worden dat mensen er meer belang aan hechten negatieve gevolgen te

vermijden dan positieve gevolgen te verwerven. Voor tegenstanders van

kernenergie geldt dat zij in sterke mate negatieve gevolg' n verwachten
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en in geringe mate positieve gevolgen. Zij verwachten dus verlies ten

gevolge van de toepassing van kernenergie. Voorstanders verwachten in

sterkere mate voordeel te kunnen verwerven. Een laatste aspect is het

belang van sociale ondersteuning voor de totstandkoming van gedrag

(zie hoofdstuk 2). Omdat voorstanders in de minderheid zijn is het

mogelijk dat de voor actief gedrag wenselijke sociale ondersteuning

ontbreekt.

Concluderend is een grotere inzet te verwachten van tegenstanders dan

van voorstanders.

Wat Beliefs over de toepassing van kolen betreft zit het grootste

verscnil in Beliefs over aantasting van gezondheid en milieu op korte

en langere termijn en niet zozeer in Beliefs over levensbedreigende

gevolgen. Daarnaast zijn er in geringere mate verschillen in Beliefs

over sociaal-economische voordelen. Evenals bij kernenergie spelen

Beliefs over voorraadbehoud en de structuur van de stroomvoorziening

geen rol van betekenis. Evenals bij kernenergie blijken voorstanders

van de toepassing van kolen ambivalenter in hun houding. Wie zijn de

voor- en tegenstanders van kernenergie en kolen? Voorstanders van

kolen en kernenergie (9% van het totaal) zijn alleen goed te karakte-

riseren door hun politieke voorkeur voor W D of de klein-rechtse par-

tijen. Tegenstanders van beide opties (16%) kunnen gekenmerkt worden

door een hoog opleidings- en inkomensniveau en een politieke voorkeur

voor D'66 of klein-links. De meest frequente combinatie (36%) van een

negatieve houding tegenover kernenergie en een positieve houding

tegenover kolen is vooral te vinden bij respondenten met een politieke

voorkeur voor PvdA, CDA en D'66 en bij niet-stemmers en verder bij

alle inkomens- en opleidingscategorieën behalve de hoogste en zowel

bij mannen als vrouwen.

Een positieve houding tegenover kernenergie gepaard aan een negatieve

houding tegenover kolen wordt alleen in ruime mate aangetroffen bij

aanhangers van de VVD en respondenten in de hoogste inkomenscategorie.
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7.6.3. VERSCHILLEN IN NORMATIEVE BELIEFS EN SUBJECTIEVE NORMEN

'Wat betreft normatieve Beliefs over de toepassing van kolen zijn geen

verschillen geconstateerd tussen groepen. Met betrekking tot kernener-

gie zijn er hooguit nuance verschillen in de normatieve Beliefs ovp'

overheid en deskundigen: deze worden in het algemeen als pleitbezor-

gers van de. toepassing van kernenergie beschouwd. De verschillen in

normatieve Beliefs vanuit de persoonlijke omgeving komen erop neer dat

men aan de gezinsleden, vrie Jen en kennissen normen toeschrijft die

consistent zijn met de eigen v sie. Tenslotte kan gewezen worden op de

geringere betekenis van normatieve Beliefs over politieke partijen bij

laag-opgeleiden. Voor deze categorie zijn de politieke partijen dus in

mindere mate een duidelijk referentiekader.

7.6.4. VERSCHILLEN IN GEDRAGSINTENTIES

Met betrekking tot het steunen of bestrijden van kolen bestaan er een

aantal kleine doch consistente verschillen. Intenties tot bestrijding

van kolen zijn te vinden onder jongeren met name van politiek klein-

linkse signatuur. Steunintenties komen relatief vaak voor bij PvdA-

stemmers. W D en CDA-stemmers hebben relatief minder intenties tot

bestrijden of steunen. Ouderen, lager opgeleiden en minder verdienende

respondenten ondersteunen relatief sterk de toepassing van kolen in de

elektriciteitsvoorziening.

Wat intenties met betrekking tot de toepassing van kernenergie betreft

liggen de verschillen anders. De politieke dimensie blijkt de meest

saillante. Het beeld van de nationale politieke situatie wordt beves-

tigd: stemmers op klein-links, PvdA en D'66 hebben in die volgorde

intenties om voor sluiting van centrales te stemmen. Veel stemmers op

CDA, klein-rechts en ook D'66 zouden voor handhaving van de bestaande

centrales stemmen, terwijl vooral WD-stemmers voor uitbreiding zouden

stemmen. Er blijken niet of nauwelijks verschillen te bestaan tussen

mannen en vrouwen, hoog- en laag-opgeleiden en vrij geringe verschil-

len tussen beroepsgroepen en inkomensgroepen.
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Jongeren onderscheiden zich van ouderen door meer bestrijdingsinten-

ties en minder steunintenties, maar vooral door meer actieve bestrij-

dingsintenties. Een algemene conclusie uit deze groeps-verschillen is

dat de verschillen bij kolen en kernenergie op verschillende dimensies

liggen: sociaal-economische status en met name opleidingsniveau bij

kolen en politieke voorkeur bij kernenergie. Dit onderscheid geeft ook

het verschil aan tussen J° discussies over deze twee systemen. De in-

zet van kolen is minuer duidelijk politiek getint. Het opleidings- en

informatieniveau is hierbij een belangrijke factor. Uit het onderzoek

blijkt ook dat lager opgeleiden het minst goed geïnformeerd zijn en

ook de minste behoefte aan informatie hebben.

Het politieke karakter van de kernenergiediscussie leidt dikwijls tot

de veronderstelling dat ideologische verschillen doorslaggevend zijn

in de standpuntbepaling. £r zijn redenen om de juistheid van deze ver-

onderstelling te betwijfelen. Allereerst blijken politieke argumenten

zoals bijvoorbeeld over de schaal van de stroomvoorziening niet erg

van belang voor de attitude van de gemiddelde Nederlander. Ook het

aspect van de technocratisering ten gevolge van de toepassing van

kernenergie lijkt niet zo heel erg belangrijk voor de gemiddelde res-

pondent. Eerder wordt een vrij rationele afweging gemaakt van risico's

en sociaal-economische voordelen, waarbij met name de Beliefsterkte

varieert tussen voor- en tegenstanders en niet zozeer de evaluaties

van de gevolgen. Een tweede argument is dat in andere landen Je

politieke situatie zeer verschillend is bijvoorbeeld in Zweden, waar

de sociaal-democratische partij kernenergie propageert en de conserva-

tieve partij juist niet (zie hoofdstuk 2). Dit soort verschillen

wijzen erop dat de toepassing van kernenergie wel duidelijk is ingebed

in het politieke krachtenveld, maar dat er niet een eenduidige samen-

hang is met ideologie en zo deze er wel is lijkt het ideologie con-

flict niet de bron van de kernenergie controverse zoals die algemeen

leeft onder de bevolking. Voor specifieke groepen zal dit natuurlijk

anders liggen.
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7.6.5. RELATIEVERSCIIILLEN TUSSEN MODELCOMPONENTEN

Hoe gevoelig zijn de relaties die in het theoretisch model veronder-

steld worden voor groepsverschillen? De relatie tussen Beliefs en

attitude blijkt betrekkelijk ongevoelig voor groepsverschillen. Toch

doen zich enkele verschillen voor. Voor voorstanders van kernenergie

is de relatie tussen de beoordeling van sociaal-economische voordelen

en de attitude sterker dan de relatie tussen de verwachte risico's en

de attitude. Voor tegenstanders geldt het omgekeerde. Terwijl de ver-

schillen in evaluatie van de gevolgen minimaal zijn blijkt dus een

verschil op te treden in het relatieve belang van Beliefs. De samen-

hang tussen Beliefs en attitude is voor voorstanders zwakker dan voor

tegenstanders. Mogelijk speelt de eerder gesignaleerde grotere ambiva-

lentie in Beliefs hier een rol bij.

De consistentie tussen attitude, subjectieve normen en intenties

blijkt te variëren. Wat steunend gedrag betreft is de samenhang voor

voor- en tegenstanders even sterk. Voor met name actief bestrijdend

gedrag is de relatie voor tegenstanders aanzienlijk sterker. Een

verklaring kan zijn dat voorstanders bestrijdende noch veel steunende

intenties hebben, terwijl tegenstanders wel intenties om te bestrijden

hebben. v !

Verschillen in de samenhangen tussen componenten, voor mannen en

vrouwen zijn klein. Enig verschil doet zich voor in de zwakkere re-

laties bij vrouwen tussen attitude en intenties.

Samenhangend met opleiding blijkt een aanzienlijk zwakkere relatie

tussen attitude en gedragsintenties voor laag opgeleiden vergeleken

r ;t hoger opgeleiden. De factoren politieke voorkeur, leeftijd en

godsdienst blijken niet samen te hangen met relatiesterkten.

De resultaten met betrekking tot de toepassing van kernenergie blijken

zeer consistent met die voor kolenverbranding.

Geconcludeerd kan worden dat met name de voorspelbaarheid van gedrags-

intenties gevoelig is voor groepsverschillen.
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7.6.6. OMWONENDEN VAN EEN CENTRALE

Zijn er verschillen in de risicobeleving tussen omwonenden en mensen

die verder weg wonen? Mensen die dichtbij een kerncentrale wonen,

vinden kernenergie voor de opwekking van elektriciteit iets meer

aanvaardbaar dan mensen die verder weg wonen. Het wonen bij de centra-

le vinden de bewoners zelf véél vaker aanvaardbaar dan anderen. Deze

verschillen in houding zijn terug te voeren op verschillen in de

Beliefs over de negatieve gevolgen vari kernenergie, omwonenden achten

de negatieve gevolgen dus ook minder. Deze verschillen doen zich niet

voor met betrekking tot Beliefs over sociaal-economische voordelen.

Bij kolen zijn de verschillen tussen omwonenden en anderen ook

aanwezig, maar wel minder sterk. Het wonen in de buurt van een kolen-

centrale is voor de meerderheid aanvaardbaar, de verschillen in

houding tussen omwonenden en anderen zijn vergelijkbaar met kern-

energie: het wonen in de buurt is voor omwonenden vaker aanvaardbaar

dan voor anderen. Bij kolen zijn de verschillen in houding nauwelijks

terug te voeren op verschillen in achterliggende Beliefs. Het ver-

schijnsel van de verschillen tussen omwonenden en verderweg wonende

mensen en met name de positievere houding tegenover het wonen bij een

centrale is al eerder gevonden in onderzoek (bijvoorbeeld Ester, Van

der Linden en Van der Pligt, 1982). Welke van de in hoofdstuk 2 gesug-

gereerde verklaringen (met name dissonantiereductie, vertrouwdheid,

commitment) geldig is kan in dit meer algemene onderzoek niet eendui-

dig vastgesteld worden. De dissonantierductieverklaring lijkt iets

minder toepasselijk. Deze verklaring komt voort uit onderzoek waarbij

de spreiding in afstanden tot het risico-object zich binnen een veel

kleiner gebied om het risico-object heen voordeed. In de studie van

Festinger varieerden de afstanden tussen 300 meter en een kilometer.

In het hier beschreven onderzoek is een straal rondom het risico-

object aangehouden van 15 kilometer als grens voor dichtbij "ersus

verder weg wonen. Theoretisch is ook nog de selectieverklaring

denkbaar, namelijk dat de bewoners die de centrale onaanvaardbaar

achtten reeds verhuisd zijn. Welke hypothese juist is dient echter

getoetst te worden in hierop gericht lokaal onderzoek. De

beantwoording van de vraag is van belang: hoe omwonenden zullen
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reageren op storingen of op nieuwe informatie kan verschillend zijn

afhankelijk van de verklaring die voor hen opgaat. In geval van

vertrouwdheid zou een storing tot een radicale verandering kunnen

leiden in houding en eventueel ook gedrag. In het geval van

dissonantiereductie of commitment ligt dit minder vo r de hand. De

studies die hierover bekend zijn geven aan dat na een ongeval angst en

stress wel toeneemt met een afname van de afstand. Daarnaast zijn er

aanwijzingen dat verbale en andersoortige oppositie relatief sterk kan

zijn bij niet direct bedreigden vanuit een behoefte om de angst die

niettemin kan optreden te legitimeren.

Verder doen zich verschillen voor in de aard van de voorstelling van

ongevallen tussen omwonenden en anderen. Omwonenden betrekken in hun

voorstelling over een ongeval vaker zichzelf en hun eigen omgeving in

de voorstelling (Midden, Daamen, Verplanken, 1985).

Het is echter niet zo dat omwonenden angstiger zijn of met meer stress

reageren op de centrale als risico-object (zie Midden, Daamen,

Verplanken, 1983). Het feit dat omwonenden een relatief positieve hou-

ding hebben tegenover kolen- en kerncentrales wil zeker niet zeggen,

dat deze mensen zich niet zullen verzetten indien in hun woonomgeving

nog een centrale of andere faciliteit gebouwd dreigt te gaan worden.

Een relatief grote acceptatie zou verwacht kunnen worden op grond van

een grotere vertrouwdheid en ervaring met sociaal-economische voorde-

len. In hoofdstuk 2 is erop gewezen dat in een dergelijk geval weer-

stand kan ontstaan op basis van de verwachting van risicovergroting en

een toename van de ervaren ongelijkheid in blootstelling aan gevaren

vergeleken met mensen uit andere regio's.

Verder is het zeer twijfelachtig of deze ervaren ongelijkheid in

blootstelling aan gevaar compenseerbaar zou zijn in het geval van een

lokale keuze voor een centrale of andere nucleaire installatie

(vergelijk Hisschemóller, Midden en Stallen, 1985).
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7.6.7. INFORMATIEVERWERVING

Met name ten aanzien van kolen blijkt een kenniskloof tussen hoger en

lager opgeleiden.

Van uraan weten de meeste mensen wel dat het gebruikt wordt in de

energievoorziening en voor de opwekking van elektriciteit. Voor kolen

ligt dit geheel anders. Bijna eenderde is hier niet van op de hoogte.

De hoger opgeleiden verwerven meer informatie via de media dan de

mensen met een lagere opleiding. Voor dit meer algemene verschijnsel

zijn meerdere verklaringen te geven (zie ook hoofdstuk 2 en 3): a) men

heeft meer verwervingsvaardigheden (lezen, bevattingsvermogen en der-

gelijke), b) omdat men vaak al meer informatie bezit, is men meer

attent op nieuwe informatie, c) hoog opgeleiden hebben vaak meer rele-

vante sociale contacten en referentiepersonen, die de kans op discus-

sie over sociaal belangwekkende onderwerpen verhogen.

Een andere belangrijke reden blijkt het belang dat mensen hechten aan

de informatie (Genova en Greenberg, 1979). In dit verband is de lage

betrokkenheid relevant die met name de laag opgeleiden voelen met

betrekking tot het energievraagstuk. Het ontbreken van interesse voor

nieuwe informatie gaat gepaard met gevoelens van machteloosheid of

buitengesloten zijn. De kenniskloof tussen hoog en laag opgeleiden kan

verder groeien doordat met name de nogal wetenschappelijke informatie

die met betrekking tot energiebeleid wordt verspreid vaak niet vol-

doende via de geschikte media en niet langcurig genoeg en met vol-

doende herhaling wordt verspreid. Voor kernenergie ligt dit waar-

schijnlijk anders. De omvang van de informatie hierover is groot. De

verschillen in inhoud, variërend over de media zijn niet bekend. Het

informatieniveau kan in de toekomst wel toenemen, zeker wanneer de

nadelige effecten van kolen op het milieu nadrukkelijker op de

politieke agenda zullen worden geplaatst. Recentelijk is dit ook al

het geval. De mate waarin de milieubeweging erin slaagt haar bezwaren

duidelijker aan de bevolking over te brengen, vormt hierbij een factor

van betekenis. De meeste respondenten echter vinden dat hun informa-

tieniveau over de energiebronnen voldoende is maar zijn wel geïnteres-

seerd in wat meer informatie. Opvallend is dat de respondenten met het

laagste informatieniveau de meest positieve houding hebben tegenover

de inzet van kolen. Voor kernenergie is er géén verband tussen de

Beliefs, attitude en het informatieniveau. Dit verschil verwijst naar
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een algemeen verschil tussen de houdingen tegenover kernenergie en

kolen. Voor- en tegenstanders van kolen verschillen met name in

opleiding en kennis: de minder hoog opgeleiden en slechtst geinfor-

raeerden zijn vaker voor de inzet van kolen dan hoog opgeleiden. Hoe

precies de invloed van opleiding en informatieniveau verloopt is niet

helemaal helder. Een laag opleidingsniveau gaat samen met iets

sterkere Beliefs over de voordelen van kolen. Dit is ook de categorie

respondenten die de toepassing van kolen voor de elektriciteitsopwek-

king associeert met de huiselijke kolenkachels van weleer. Een direct

effect van informatieniveau en kennis op Beliefs kon echter niet wor-

den vastgesteld. Voor respondenten met een hoog informatieniveau is de

samenhang tussen Beliefs en attitude wel ietF sterker.

Met name met betrekking tot kernenergie lijken attitudes stevig veran-

kerd gezien de sterkte van Beliefs. De trends op basis van opinie-

peilingen over de laatste jaren suggereren eenzelfde conclusie. Deze

conclusie leidt tot de veronderstelling dar. nieuwe informatie weinig

effect meer ressorteert in termen van attitudeverandering. In hoofd-

stuk 2 zijn dergelijke resultaten ook beschreven. Uit de cluster-

ana.'yses blijkt een sterke onderlinge samenhang van Beliefs binnen

enkele vrij grote clusters. Veel respondenten lijken op basis van een

iteratief proces een coherent systeem van Beliefs en attitude ontwik-

keld te hebben. Hoe verder dit proces zich heeft voortgezet, des te

minder ruimte resteert er voor informatie met nieuwe denkbeelden. Op

grond van de theorie over commitment en response-Involvement (zie

hoofdstuk 3) valt te verwachten, dat deze verankering zich verder

versterkt doordat het individu uiterlijk gedrag vertoont, verbaal of

anderszins. Dit dynamische proces kon overigens in het onderzoek niet

goed bestudeerd worden door het eenmalig karakter van de meting.

Andere studies (zie hoofdstuk 2) bevestigen het veronderstelde beeld

echter wel. De verankering van attitudes tegenover de toepassing van

kernenergie wordt ook ondersteund doordat subjectieve normen consis-

tent blijken met de eigen attitudes. Aan belangrijke referenten als de

politieke partij van voorkeur en mensen in de directe leefomgeving

wordt steun ontleend voor de eigen opstelling.
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Voor de toepassing van kolen geldt een andere situatie. Attitudes

tegenover deze energiedrager zijn in beweging. De attitudes zijn rela-

tief positief maar in belangrijke mate gebaseerd op weinig kennis en

onjuiste voorstellingen. Zodra de meer aansprekende gevolgen voor

flora en fauna duidelijk en voorstelbaarder worden, kan een verschui-

ving in attitudes plaatsvinden.

7.7. NUMERIEKE EN VERBALE RISICOSCHATTINGEN

Hoe goed maken mensen numerieke risicoschattingen? Zoals ook in het

literatuurgedeelte (hoofdstuk 3) reeds werd geconcludeerd zijn mensen

onnauwkeurig in het schatten van de (absolute) kansen. Leken vertonen

een systematische afwijking bij het schatten van kansen vooral als het

de extreme kansgebieden betreft. Met name overschat men de frequentie

van zeer zelden optredende gebeurtenissen. Vooral voor een ongeluk met

een kerncentrale zijn de schattingen van de kans op een 1000-doden-on-

geluk extreem hoog en veel hoger dan de schattingen van de meest

pessimistische deskundigen. De relatie tussen verbale en numerieke

schattingen is redelijk maar niet erg sterk. Het beeld van de over-

schattingen is echter overeenkomstig. Dat de relatie niet sterker is

kan veroorzaakt zijn door verschillen in de vraagstelling, zoals aan-

geduid in hoofdstuk 6. Een tweede oorzaak kan liggen in het geringe

vertrouwen dat men in de eigen schatting stelt. Een ondersteuning voor

deze veronderstelling is dat de relatie tussen numerieke en verbale

schatting sterker is voor degenen die zeggen vertrouwen te hebben in

de juistheid van hun schatting. Een interessant verschil tussen verba-

le en numerieke schattingen betreft de demografische verschillen. We

hebben beschreven, dat de kansen op negatieve gevolgen van kernenergie

verschillend beoordeeld werden afhankelijk van politieke voorkeur. Bij

de numerieke schattingen echter doen zich verschillen voor afhankelijk

van opleiding: beter opgeleiden schatten de kansen op ernstige onge-

vallen numeriek lager in dan lager opgeleiden (vergelijk Midden,

Daamen en Verplanken, 1983). De beter opgeleiden hebben mogelijk meer

kennis van de cijfers die door deskundigen worden gepresenteerd. Deze

verklaring is consistent met de reeds besproken verschillen in
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informatieverwerving. Belangwekkend is dat deze grotere kennis niet

tot uiting komt in de algemene attitude tegenover kernenergie.

De veronderstelling dat leken in hun risicovaststelling het kansaspect

niet mee laten wegen wordt in dit onderzoek niettemin niet be"estigd.

Hier zou sprake van zijn indien waarschijnlijkheidsoordelen niet

zouden doorklinken in de houding ongeacht of die kansschattingen reëel

of irreëel zijn.

Uit de resultaten komt echter naar voren dat de verbale subjectieve

waarschijnlijkheidsoordelen wel een sterke rol spelen in de houding.

De mate waarin men kansen op ernstige ongevallen en schade ten gevolge

van het gebruik van kernenergie hoog inschat, hangt sterk samen met de

houding tegenover dit energiesysteem. Respondenten die de kans in

verbale termen hoog inschatten hebben dus een meer negatieve houding

dan respondenten die deze kansen laag vinden. De rol van de media in

relatie tot de overschatte kansen op ongevallen is nog niet eenduidig

vast te stellen. Een media-analyse zou hierin kunnen voorzien.

Wat betreft kolen worden vergelijkbare, maar minder extreme resultaten

gevonden. De verschillen in numerieke schattingen tussen leken en des-

kundigen zijn kleiner. De respondenten zijn minder extreem in het ver-

wachte aantal doden per tijdseenheid dan bij kernenergie. De relatie

tussen verbale en numerieke risicoschattingen is matig, overeenkomstig

die bij kernenergie.

Deze resultaten over verschillende vormen van risicoschattingen roepen

vragen op over de aard van het kansbegrip dat door leken wordt gehan-

teerd. Blijkbaar sluit dit niet nauw aan op het statistische begrip

waarschijnlijkheid. Veel meer lijkt er sprake van een andersoortige

associatie. Men verbindt gevolgen aan een object of activiteit. De

sterkte van de associatie kan verschillen. In dit verband is het

begrip "Belief strength" relevant. "Belief strength" geeft de sterkte

weer van de koppeling tussen een object of activiteit en een gevolg,

implicatie of kenmerk daarvan. Deze sterkte is niet slechts afhan-

kelijk van de statistische relatie. Er kunnen ook factoren een rol

spelen zoals de kenmerkendheid van de relatie tussen object en gevolg.
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Kernenergie (object) bepaalt bijvoorbeeld in de ogen van velen de aan-

wezigheid van radioactiviteit en eventuele besmetting of bestraling

(gevolg). Doordat de relatie zo specifiek is kan de associatie sterk

zijn, ondanks de lage statistische waarschijnlijkheden. Ook het begrip

saillantie ("saliency") (zie hoofdstuk 3) is van belang voor de atti-

tude. De Beliefs, die paraat zijn worden saillant genoemd. Voor

saillante Beliefs geldt vaak dat de sterkte van de associatie tussen

object en gevolg in termen van waarschijnlijkheid ook sterk is

(Fishbein, 1963, Kaplan en Fishbein, 1969), De sociaal-psychologische

attitude- en attributietheorie kunnen dus wellicht een theoretische

bijdrage leveren aan een beter begrip van subjectieve waarschijnlijk-

heidsoordelen en de onnauwkeurigheden en vertekeningen die daarbij

voorkomen. Bijvoorbeeld de zogenaamde heuristiek van "beschikbaarheid"

(availability) (Tversky en Kahnemann, 1974) laat zich ook begrijpen

met Dehulp van de hierboven besproken begrippen. In hoofdstuk 3 wordt

verwezen naar attributiefouten, die subjectieve waarschijnlijkheids-

oordelen beinvloeden.

7.8. SLOT

In dit onderzoek hebben we in detail aandacht besteed aan enkele

grootschalige technologieën voor de opwekking van elektriciteit. Deze

technologieën en de risico's die ze inhouden vergen collectieve be-

slissingen. De beleving van dit soort risicooobjecten is fundamenteel

anders dan van veel individuele risico's. Deze verschillen vaak sterk

van omvang en frequentie van optreden. Maar vooral van belang is het

onderscheid tussen collectieve en individuele risico's met betrekking

tot factoren als: de besluitvorming, de betrokkenheid en zeggenschap,

de verdeling van voor- en nadelen, de informatiebeschikbaarheid, de

sociale meningsvorming en de beheersbaarheid.

We hebben benadrukt dat persoonlijke reacties op grootschalige risico-

dragende technologieën meer omvatten dan meer of minder nauwkeurige

risicoschattingen. Deze reacties zijn het geheel van denkbeelden,

attitudes, emoties, normen en gedragsintenties. Deze componenten

blijken nauw met elkaar verweven. Het zijn kanten van dezelfde mentale
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representatie. Deze representaties zijn in principe individueel van

aard, maar worden gevormd en blijven intakt in de sociale context van

de eigen directe leefomgeving en binnen het ruimere kader van de

samenleving en de sociale beïnvloeding vindt binnen dit kader plaats

op verschillende wijzen voor verschillende groepen. Attitudes tegen-

over energietechnologieën zijn dus niet alleen een individueel, maar

ook een sociaal verschijnsel. De risico's van toepassing van kolen en

uraan zijn enerzijds collectief van aard, maar anderzijds kunnen

verschillende individuen in verschillende mate blootgesteld worden aan

deze risico's. Individuen en groepen kunnen reageren op en bijdragen

aan collectieve beslissingen en men moet vaak zelf als individu of

groep beslissen om zich al dan niet bloot te stellen aan een risico.

De complexe wijze waarop individuele en collectieve risico's kunnen

zijn verbonden en de wijze waarop individuele en sociale factoren dp

beleving van die risico's bepalen hebben in dit onderzoek speciale

aandacht gekregen met de bedoeling beter te begrijpen hoe mensen

reageren op risicodragende technologie zoals wordt gebruikt voor

elektriciteitsopwekking.
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SUMMARY

The basic issue addressed in this research can be formulated as
follows: how can peoples reactions to high risk energy technol-
ogies be described, analysed and compared. In this study the
technologies for electricity generation of nuclear power and
coal were chosen for comparison.

Chapter 1 gives a general introduction and considers :
1. policy issues involved in the introduction and implementa-
tion of large scale technologies.
2. the current electricity supply situation with particular
emphasis on the contribution of nuclear power and coal.
3. recent research which has contributed to the formulation of
energy policy decisions.

The attitudinal framework adopted in this study is discussed in
relation to other approaches for the analysis of risk percep-
tion, classification of risks and personal and collective
decisions about risk taking.

The chapter concludes with the specification, of the major
attitudinal research question: to what extend is the
attitudinal approach suitable for the study of personal reac-
tions to large scale technologies and does the approach differ-
entiate between the cognitive, affective and conative elements
which are assumed to comprise the general concept of personal
reactions.
A second issue is the interaction between individuals and large
scale technologies, as part of a collective system that decides
about the implementation of technologies and as persons who are
confronted with a new technology.

Chapter 2 presents an overview of research about attitudes
toward the use of nuclear power and coal for generating elec-
tricity. Opinion research from several countries is described
and trends in opinions discussed. The following sections focus
on the relation between attitudes and beliefs, what types of
beliefs are most important and whether beliefs can be used to
predict attitudes. Differences between respondents are analyzed
in terms of age, sex, income and education. In addition differ-
ent groups are contrasted including those living near power
stations or near to a planned power station, experts, and
members of pressure groups.

In the next section the validity of general dimensions of risk
perception and taking are assessed. Are judgements about
nuclear power and coal different to other risky activities.
The qualitative characteristics of activities involving risk
are discussed, including the: catastrophic potential,
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voluntariness of exposure, controllability of outcomes and
delay of consequences. This section of the chapter concludes
with a discussion of psychological research following the acci-
dent at the Three Mile Island nuclear power station, emphasiz-
ing the effects on stress effects and attitudes.The next
section focuses on sociopolitical issues. Attitudes and beliefs
towards nuclear power and coal are related to political prefer-
ences, environmentalism and attitudes about technology both in
general and in relation to its role in social change.
The analysis concludes with a section on the way in which
distance from an existing or proposed facility effects attitude
and beliefs. Distance effects are different for cognitive and
emotional reactions and tor planned versus existing facilities.

The second part of the chapter is concerned with the
behavioural aspects. Findings are reported about the relative
influence of social factors on behaviour alongside attitudes.
Studies concerned with voting, activism and protest are re-
viewed and the influence of social support, vested interest,
involvement and level of information discussed.

The final section of the chapter discusses the acquisition of
information as a factor determining attitudes and beliefs.
Interest in and reactions to new information is seen as related
to peoples existing attitudes and behaviours. The results of
attempts to diffuse information about energy technologies by
mass media campaigns and small group meetings are presented.
The chapter ends with a summary of the most important con-
clusions and considers on theoretical and methodological
strength and weaknesses of the studies analyzed.

Fn chapter 3 a theoretical model is developed to serve as a
framework for the empirical study which is reported in subse-
quent chapters.
The chapter starts with a refined definition of the attitude
object. Two types of behaviour are introduced: collective
behaviour, for example the government decides to build a
nuclear power station, and individual behaviour, consisting of
contributions or reactions to collective behaviour, for example
personal protest.
Individuals can have attitudes towards collective actions and
towards their personal contributions. The integration of these
two levels forms an important aspect of the study of personal
attitudes to large scale technologies. In the study the main
focus is on personal attitudes towards a particular collective
behaviour, the decision to use nuclear power and coal for
generating electricity.
A third distinguishable attitude object is personal risk taking
behaviour in relation to a collective action. For example it
may refer to living near or working at a powsr station.
After a brief description of the attitude model developed by
Fishbein and Ajzen the model for the study is presented.In
essence based on the Fishbein model it includes a number of

343



modifications to fit the model to the present topic of re-
search:

1. Two attitude objects are introduced namely the collective
decision to use on a large scale nuclear power and coal to
generate electricity and secondly the personal risk bearing
behaviour of living near a nuclear or coal-fired power station.

2. Attitudes to collective action are related to intentions
which can be considered as personal contributions or reactions
to the collective action.

3. This relation is hypothesized to be mediated by two factors
namely involvement with the electricity supply and the expected
effectiveness of intended actions.

4. Together with demographic factors as sex, education, age,
political preference and dwelling place the pattern of informa-
tion acquisition is recognized as potentially important exter-
nal factor.

5. Past behaviour is seen alongside attitudes and subjective
norms in determining future behaviour and behavioural inten-
tions .

After the description and rationale of these modifications the
chapter continues with a review if strength and weaknesses of
expectancy-value models in general and of the Fishbein model
specifically to the extent tha; these characteristics also
apply to the model presented hore.In subsequent sections the
following theoretical issues ire discussed:belief formation,
types of beliefs, accuracy a-V bias in subjective probability '
estimates, the relation between beliefs and attitudes with
subsections on the linear-compensatory combination rule, the
sufficiency and necessity of beliefs and evaluations, the
uni-dimensionality of SBE, the causal relation between attitude
and beliefs, the salience of beliefs,the causal relation
between attitude, intention and behaviour, the role of
normative beliefs and subjective norm in the model,the relation
between intention an behaviour.The chapter ends with a summary
of the most important conclusions.

Chapter 4 describes operationalisations and sampling. All
components of the model are operationalized in a questionnaire.
Data have been collected by face to face interviews by trained
interviewers. The sample contained 1112 respondents and was
representative of the Dutch population of 18 years and older.
Based on a scaling analysis (with HOMALS) a configuration is
presented giving the principal differentiating dimensions in
the demographic characteristics of the Dutch population.

Chapter 5 and 6 present the results. Chapter 5 starts with an
overview of attitudes towards nuclear power and coal, attitudes
to the wide scale use of those technologies in general and
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attitudes towards living near a nuclear or coal fired power
station. The following sections describe the belief sets for
both energy options. The description is structured by the
results of a reduction analysis for both beliefs sets separate-
ly. These analyses group the beliefs about nuclear power into
six clusters and the beliefs qbcut coal in five clusters.For
each cluster of beliefs, evaluations and the products of
beliefs and evaluations are reported and discussed. In the
following sections the relation between beliefs and attitudes
is analyzed. The section starts with an analysis of the fu] 1
hierarchy of beliefs for both options. Following this section
the validity and usefulness of the BE-product is examined. The
analysis shows only small reductions in predictive power when
SBE is replaced by £ B and even when £ B is further reduced to
a small set of clusters. The conclusion that ignoring
evaluations does not lead to a decrease in predictive potential
in this study also holds when other possible combinations of B
and E are examined. Beliefs about negative consequences for
health and environment are the best predictors of attitudes
followed by

beliefs about socioeconomic benefits. Belief clusters about the
scale of the electricity supply and the preservation of fossile
resources do not contribute to attitude prediction.
Theoretical and policy implications of these findings are
discussed.
Psychologically the invisibleness and unknownness of radiation
are important as well as the catastrophic character of nuclear
risks.Differences between attitudes toward coal and nuclear
power can largely be explained by the extreme high probabili-
ties of extreme negative consequences associated with nuclear
power.

Subjective norms are found to correlate with personal atti-
tudes. With respect to the use of coal, subjective norms are
mainly neutral to positive and f c nuclear power a small
majority perceives a subjective norm to be anti. Statistical
correlations show minor influences of government and
energy experts and strong effects of the immediate social
environment e.g. partners, family arj friepds. However respon-
dents themselves give more weight to experts and the government
than to their own social environment. It appears that people
lack insight in the process of normative influence. An addi-
tional explanation is that people have preferences with respect
to their source of normative influence, for example experts
above neighbours. A related finding is that the MC-factor does
not contribute to the prediction of the subjective norm nor
of the behavioural intentions.
Doubts are raised about the validity of the concepts of subjec-
tive norm and motivation to comply and their
operationalisations.

Behavioural intentions about the use of coal are found to be
grouped in two global categories of support and opposition.
These two categories appear to be independent, thus not being
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supportive does not automatically imply opposition and vice
versa. With respect to nuclear power a second distinction is
found to be relevant according to the type of behaviour: active
opposition (e.g. demonstrating, attending meetings) and passive
opposition (e.g. debating in private, signing a petition). The
distinction is less visible for supportive behavioural inten-
tions.

The prediction of behavioural intentions ranges from moderate
to good depending of intention category and energy option.
Intentions about nuclear are stronger than coal; supporting the
use of coal is better predicted than opposing it; passive
opposition to nuclear power is better predicted than active
opposition. Explanations can be found in frequencies distribu-
tions, the relevaixe of behaviour-specific motives for higher
cost behaviours and the influence of sitaational opportunities
to engage in the behaviour.Consistent with the hypothesis
constructed categories of intentions are better predicted by
attitude and subjective norm than by specific behavioural
intentions.
Past behavior appears to be a better predictor of intentions
than the subjective norm. The lower correlation with the
attitude is an important factor here.
A rather high correlation between attitude and subjective norm
weakens the model. A possible explanation can be found in the
false consensus phenomenon: people nav? a tendency to attribute
their own attitude to others. An alternative explanation may be
that expressing an attitude is an act, which is exposed to
normative influence. The weakness of the concept of subjective
norm is apparent in the insufficient mediation of the subjec-
tive norm between normative beliefs and intentions. In contrast
the attitude mediates WP'1 between beliefs and intentions.

The relation between attitude, subjective norms and intentions
is stronger for people with a high level of involvement and a
high level of expected effectiveness of their actions. Highly
involved respondents also have relatively strong beliefs,
especially negative ones .

Chapter 6 focuses on group differences with regard to the
components of the model and relations between the components.
What are the most important differences betwee . supporters and
opponents of the use of coal and nuclear power?
The largest differences in beliefs lie in beliefs about nega-
tive consequences for health, safety and environment which are
of course stronger for opponents. Smaller differences in the
opposite direction exist for beliefs about the socioeconomic
implications. Few differences exist with respect to the preser-
vation of fossile resources and the scale of the electricity
supply. The attitudes of supporters are more ambivalent than of
opponents. Supporters seem to feel less involved. They have
also less intentions of the active type. A theoretical explana-
tion can be found in prospect theory (Kahneman and Tversky,
1979) in that especially opponents expect highly weighted

34 fi



"losses". An additional reason for the lack of "active"
behavioural intentions may be the absence of social support.

The largest group difference on attitudes to nuclear power has
a political character. Attitude differences about the use of
coal coincide with educational background.

Some doubt is raised about the ideological background of the
nuclear power controversy. Political arguments about the scale
of the electricity supply do not appear to be very important in
shaping attitudes. Most people seem to make a rather rational
trade-off between costs and benefits. A second point is the
political situation in different countries. In some countries
nuclear power is supported by socialist or social-democratic
parties and opposed by conservatives, while in other countries
the opposite occurs. It is suggested that nuclear power atti-
tudes are strongly embedded in the political field but do not
relate in a consistent way to ideological differences. Of
course there are specific groups in which ideological aspects
play a predominant role.

The relations between beliefs and attitudes and especially
between attitudes, subjective norms and intentions appear to
vary among different groups. The attitudes of supporters are
better predicted by beliefs about socioeconomic benefits, the
attitudes of opponents by beliefs about safety and health
issues. This finding once again demonstrates the independence
of beliefs about costs and benefits. Supporters and opponents
are not opposites in all respects.

The relation between attitude and intentions is stronger for
respondents who are highly involved and expect their actions to
be effective It is concluded that the prediction of behavioural
intentions can be sensitive for group differences.

The relatively high degree of acceptance by residents living
near a power station can be explained by dissonance reduction,
familiarity or commitment. Which theory is most appropriate
needs to be tested in a specially designed local study. The
higher acceptance in case of existing plants cannot be general-
ized to cases of planned power stations. Perception of risk
accumulation and increasing inequity may lead to strong resis-
tance. It seems doubtful if the expectation of growing and
highly specific risks can be compensated with extra benefits as
suggested by some for the siting of risk bearing installations.

Especially with regard to the use of coal a knowledge gap is
apparent between the higher and lower educated. The latter are
less interested and involved. They have stronger feelings of
powerlessness. Respondents with little information tend to have
the most positive attitudes towards the use of coal. For
nuclear power no relation was found between knowledge level and
attitude.
Considering the strength of beliefs about the use of nuclear
power no effects on attitudes can be expected from new
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information. The opposite is true for attitudes towards coal,
which are based on little information and in many cases on
erroneous imaginations.

How accurate are people in their numerical estimations of
fatality rates? Strong overestimation resulted when respondents
were asked to estimate the probability of a 1000-fatalities-
accident with a nuclear power station. Better educated respond-
ents were more accurate than less educated. These numerical
estimations were not predictive of general attitudes in con-
trast to verbal belief statements. It might be hypothesized
that subjective probabilities are in essence distinct from the
concept of statistical probability and can better be described
with the concept "belief strength".

Chapter 7 contains a summary and discussion of the results.

General conclusions from the study are drawn regarding the
distinctiveness of individual and collective risk taking
activities. Risks of these types of activities often differ
with respect to frequency and the impact of negative conse-
quences. Even more important are differences in decision
making, involvement, participation, distribution of costs and
benefits, information dispusition and attitude shaping.

Personal reactions to large scale technologies include more or
less accurate probability estimations, but also include be-
liefs, attitudes, emotions, social norms, behavioural inten-
tions and actions.

The risks of the use of nuclear power and coal are on one hand •;
of a collective nature, but on the other hand individuals can '
be exposed in different degrees to these risks. In addition ï
individuals and groups can react or contribute to collective
decisions. This study has tried to analyze these different
aspects of the relation between individuals and the occurrence
of large scale technologies and has tried to show how a collec-
tive or individual perspective can lead to large differences in
reactions.
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• Enj. JLEf Nv ïïN VOCR ïE Ĵ KAART IJ , Ij ïN N £N 5TEL 2AARÏ0CR DEZELFDE VRAAG.

f'-VAST

: « «

23,

:.ee r

28,

i " 1

25,

6

T

w n -

5

26,4
-r.jjn-

28,1

.-/-. /e r -

2 5 , 5

, , ,

7,

7,

.jen ^Ö

8,

6

1

:

-loc.T :.oed.

13,1

13,4

13,4

8 ,

9,

. e rs t

10 ,

9

A." i i J

7

;™

17

1 1

13

,3

,5

,8

2,6

• ren-
<eli '^
1.9

2,2

(0,4)

(0,7)

(0,7)

5 7 , 1 4 0 , 8 | (2,1)



34 Enq.; GEEF KAAOT LI. Kunt -i nil] aan de nand van i e z e k a a r t uw taming jeven over i e volgende n t s p t s d R : "Als ik
een a f s t a n d van aunder dan 15 k i l o m e t e r vaji een k e r n c e n t r a l e woon, i an vind Lk d a t : '" Enq.: JEEF NU EEN
VOOR EEN KAART 12, 13 EN 14 EN STEL DAABVOOF. DEZELFDE VRAAG. -—•

KAAKT

11

KAART

KAART

13

KAART
14

zeer
slecht

35,4

zeer on-

<eli.jk

40,6

36,9

anaan-
vaard-
Daar

óS,6

27,3
onaan-

l i ;k

29,0

25,7

sanvaard-
•ddr

32,6

3 leent

10,0

kelijK

10,3

noch slecht

16,3

onaantrekfceli}k

15,9

een beet-e noch -/ersta/i-

dig verstandig

10,0 23,4

een beetje
goed

2,5

l i j k

1.6

0 ,0

}oed

7,4

1.9

0 ,0

zeer
joed

0,4

0 ,2

scanJi?

0,0

(1,8)

(0,2)

(0,4)

(4,0)

. Enq.: 3EEF o£ II KAABTJZS A T/M 0 WIT. Hier heb ik een aantal kaart]es met uitspraken over «rat J wei. of nwc icet
in verband aet ie toepassing van Kernenergie. Daarna s taa t «en vraag 3f J dit ai eens eerder r.eot jed&an.
Wilt J op beide vragen int woord geven? Dus twee antwoorden per kaar t -e . Noemt u oaar ie l e t t e r JO ''ar. ;eder naartoe

: ei twee keer net 7i]fer voor uw antwoord. Ki]kt umaar aven op ie kaart . Enq. • STHEEP AAN IN ONDERSTAAND SCHEMA.

(0,4)

(0.4)

' KAARTJES

' A

3

(0,3)1 C

(0,4)

(0,7)

(0,3)

(0,6)

(0,3)

(0,4)

(0,3)

(1,3)

F

H

J

K

0

28,9

25,6

39,7.

[57,8

44,4

22,6

52,9

52,5

68,2

56,5

10,6

schijn

2

11.3

6,7

10,9

7.2

9,3

7.4

7,6

7,1

6,7

8,9

5,7

schij

3

13,8

6,7

11,4

7,8

9,3

9,2

8,4

7.5

7,2

7.5

6 /

4

' 4,6

2,4

3,4

3,0

4,2

3,4

3,5

4,0

1.9

3,1

•i.2

5

15.

7,

12.

7.

'O,

11,

9,

12.

5,

7,

8,

6

2

5

0

5

8

0

3

3

1

7

lijk

6

3,1

1,9

4,4

2,4

3,6

3.5

2.3

2,3

1.8

3,1

1.7

L U *

5.0

7,2

8,1

3,8

6,6

!0,2

5,5

4,3

3,1

3,9

13,8

LU*

a

5,3

8,3

4.Ö

3,6

3,7

9,4

4,4

2,6

1.3

3,1

7.6

12

33

5

7

7

22

5

7

4

6

29

9

.0

.6

,8

,0

,7

.3

.8

,0

,1

.7

,7

k
(0 ,
f

f0'
C5.

(6 ,

(6 .

(5 ,

( 6 ,

(6 ,

(5 ,

(6 .

0

0!

0

6:

i

3!

8,

4

1

8

2)

r.oc

97,

32,

93,

30,

72,

53,

85,

72.

89,

85,

2 1 ,

0

4

8

6

9

>4

5

5

7

3

3

2,

12,

5,

3.

16,

92,

6,

11.

3,

6,

37.

ns

2

9

3

1

4

2

9

2

4

3

6

v.ax

0,7

4,8

0.9

0,7

4,6

11.1

1,7

10,0

0,7

2,7

34,9

0 1 | 2 3 4

—

2 1 * e i a

1

2

i



1 E-.-. . iTREEP AAN 3E HAND VAN ,<AAFT IS VRAAG C

- • ? . -.eef- a a n ̂ : SCM ver lader^r.^en
:eia;,-. '. var een jroep i i e ZI^-L verze t ïegen ;raep i i e j i r r , ver zee ie:jen ie toepass ing van

•te rnener^e

:è : -eef- ius j e l eer.s een ver^ader ina Dezoc.-.t van een groep die z t ; r verse £ te'jer, ze -ce^as3.r.7 vin <err.enec7ie
-•ar. «elke 9r ;ep r.eeÈt a ^en :f l e e r ver 7a d e n d e n bezocht?

aar jar. Je r.ar.j vin
. !?•:•»: '.-in -w

A 9,7_J 3 33,3
E n q . ' iOTEER AAN DE HAND VAN VRAAJ ;> ' :

: 36,8 1 £ 9,3 11,0

I D.P. woont ap ̂ ?en 3!stand var aeer
I dan 15 mloneter van een kerncentrale

•J E r . q .

-es'.-?
i;r..;r

3,1

0 ,0

;:.-.i;nU;* ^ Q

^_--.;r..i> Q

1
Er.q. ; ;VER ^P VRAAG

onwaar-
schijnli

leer uaa
scnijnii.

4C

* 0

r-
]" o.

ian

7

o

aeat;
onwaa
schi;

zekar

3
r-
ni i ;k

wei

0 ,2

0 ,0

ai33chien niet
0

(0

, 3

, 0 )

£.T5 :EEr KAART :6. 'j woonc î J« 5p een afstand van -neet dan :5 kilometer van eon kerncentrale. Bent u van pi.

2,9

zeer ;nwaar-

9,9 11,1

scp.i;nlijic 9,0 J scmjnii;k 7, 5

beet;e

zexer «ei
11,2

aisscnien wel,
misschien niet

14,7

(5,7)
J- £.1"). jEEF /AAPT '.". Doat J veel 3£ w«iniq om d* toepassing /an <«rr.er.erqi« in Nederland voor het spwaJOten van <

T ü c r e stroom -e Bestrijden at ;u t s t te steunen? He* jaat -iierot; djs JO wat J doet, met om -JW mening. Oeeft •
j-- intwoord aaar ian ie nand van ie:e Kaart. Noest J m r ie le t t e r die voor M intwoord gtaat .

A 3,3 B 4 , 9 | : 18,5 E 65 ,6 | F 5,8 H 1,0 | 0,1 ] (0,8)
•;: £n*. ;EEF KAAPT -.9. Wat voor een gevoel k r i j g t u j v e r n«t ̂ 3 e a a « n s i s a ienxt aan Je jevarerr van da co»pa3sing van

kernenergie ir» Nederland voor ie apwekXinq vaji eLektr i scn« stroom? Je#ft j JW antwoord maar aan de hand van deze j

6 , 7 B 23 ,7 29,3 28,3 F 9 , 0 2,0 (1,0)
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" ' J , 9 _ 1 " ' ' " " ' 12,5 ) ""' : ' " 7,4 3 , 0 | " " " 7 2 , 0 j ( 3 , 2 )

3 ,9 2 , 0 " ! « , I • ' • 3 r " 2 7 , 3

(3 ,0)

56,7

Hoe .d -et =eeli. iaz i : : > ; Ï : ^es^r.reef, iet star.J

net =ee.i iat U .-.ec ;.s lar.gzamer.-.ani je^roeii 4 | f 2 (16 ,2 )

.-lei see.2 :at :.* -eb iS = :;:.a vclleci? sepaai-J

i^;r .ers iat .< -nlir.^s r.eo je.-.:cri, jeleier. ; 2 6 , 3 - • • :

1 6 , 3 - . - ' . . - - — ' ' '

JEEF :.\".'Vl-f ;BM'JL:Ea f. ?p l i t r^rrs^^^er ; t » r , een i i . - . : i 4 - : •.jcraicer. :ver -Ie ~c ; o . . ;-<.e jev^i ;er. /an r ju ie

ss ; r .7 .'ar. -o ier . ir. NeJerlar.^ vcor .:»*- ifwesner. /ir. - j l e ^ - r i i c n e 3-.room. «'e ^^.^^r. i t e e i s •».-. i Je^er, .-.je 7

* i a t ie <-ar.5 : s i a t ieze jevciger. . r . i e r i d ^ j i i . I e n ; j ;^reier . a<3 in r . 'eJer lJr . j ;r. r-;xae j - ^ a d l - ; : l e r -•^rJ

p i i ' - -:•?-. : i -ie s e i o e i i r . g i d t 1 icor .-.et ne t te r , --'ir, jer. atr-ï ' ip t j s s e n ie r*ni;-»5 ir. één ie r vjjc^es i c . ' e r

raxeri n,-. jee i". •*. De qr^cc - ie -(.dj~.a i»r.* ia1; i e : e 3e vol jen * .-.ier ia a -i ; -ilj.er. r p i r e ier.. Lee» a ; ; -e .n.e ^ - ".sp

;EEF :N'."JLF ;RMULIER J. Jp i i : : ; : ^ ; ; e ! : i t^an -J-i Jer-^n ^*r. l i . - . ia l i-.ziprixen ;ver ie - cepass ing -an t - l e r . r̂,

jr.J voor r.ei ::-wenner. vin e . <t r i5 ; r .e i : : , - c a . :le^ . J Je se doe.;.-. j i a ' - ic-.r --.e-. :e--.er. -:&r, een 5*reep -.455en

»-;es -n een ier VAK;«3 i-.-hi*r i i ö ^ i ' spca^en l a n c e e r t r.ze p o s i t i e : : : - . e g a c i s : ^ ieze ^ i isproxer . v;.-.dï.

: : , soeter. 3:rüCter. r-^eveei. 5-iC^.Cif t 'ers - r : u . . e r . va . iör. = i ; r^isie T3ep-ass:.Tg /.I.-I -crlef. •-•oer 3pwe«x..-.j van

. £7r.e 51 r j ;m .r. Neie e .and ioor ie w-'C 1 :er; r : -rv-in , ". cevee 1 TJe ie c A n d e r s ; • - . . Ier. e c v : l ier .s . i jn c -.r.r.sr.

C ; v e r ; i - i e n Er.-^. ZZZST : HET AAt.TAL 2AT HET :::HTliT 3 IJ 3£ 3CHATTi:;j L1J7.

jeer.

-

16 .0

0,1

23

-e

,8 i : - - 31,1

••- 0 , 2

I •

(6 ,

18,

7)

4 - : . . . : : 3,4 1 • - - - • = 0 ,3

>4 ' ' " " • ^ - 5 • 8 !

| , : - ^ , r .

:eep r -jjer, ie

e-?-. i:;-.in-i '/in -niraer -ian : - . ' . . . irne-.-er vir. êr; ' 12,9

:EE." -AAR7 : " , :<? -er.a-e.i -.'in ^ i ^ r :>:rJee; .< -.e :e-.. ren / ir . jer. . : . -.er

-e r i i s t a r . i •!.-,

ICL-.ei-3;er. ' .r s.e -^oe'. r^l; ••.•»:. -.;r.t-.-.. I;; ,.8v«f£.i ::er,p. . :•*••

« e r - . - .w i r . - .oor a T-aac i3n Ie . i r . i vir. i e ; e « a r t w e e t n ^ e t Q ^

"'ee"87,1

1,3 0,7 ?»9 •jer. i, -. J.;I

r.ee ^r.eer? * 7L °-8 n:, 2.o r,ee
: . 3,4

ia-. ..< in ie iirtff.ie

:oraee L -A Tie »n'.ren v:-. ien -.". \ J ; 1: jerr.een iar . <

•:ahooi 1 MWUik

-r.eel,3 1 7 , ^ - . „ « „ , ! 2 , 7

-eer ;•.» -,o.:n ~*#
j- j i is, r.ocn

-Ke :f:eans 26 • '

rue1: ' • 3

9 * 2 £*:•= 7, i 6 » 1 (12,8)

weet niet 1,3



ï.-.q.: TEEF r'AART Li. ,vj.t 'j =11; ian i« r\and van ieze Kaart a«n w r u n g ?«ven over de volgende o i t spraaJ t : "Ala wi 3
.r. Neier ' i r .d =p r ' j ia» sr.-.aai k = ien ;dan toepassen voor net apwekKen van e l e k t r i s c h e s troom, dan vind ik dat
E.-.q.. ^EF MV SEN VOOR SEN KAART ' . : , 13 EN 14 EN STEL DAARVOOR DEZELFDE '/RAAG. —

"•AAST
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2 e e

i . e
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• e '
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3 •
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, 8
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, 1

een be«tje
slecht

10,2

11,6

jr.v»rs;jn-

9,4

noen 50ad.
noch slecht

17,8

snaantrekke-
Li ""k

16,6

verstandig

' 7 , 9

e«n beetje
joed

15,3

' " ' " " • ' " '

18,7

"«Hull*
17,9

34

27

± 1 3

32

d

,2

,1

,0

ee«ir
50e d

6,7

aan-
-rek-
keli-

5,2

zeer
verst
di 1

5,8

(0,4)

(0,5)

(0,5)

(2,0)

r.q. 1EET •'AA3T : : . y._r.t - 311; ian de '-.and van deza <aact aan Mr,;ng jeven aver da volgende Jit3praaX: "Als Lit
p -ier. iZ3*.±r.i van -ai.-.^er sar. ; ï <iljmecer v*n een ^oiengestoonte e l e k t r i c i t e i t s c e n t r a l e woon, dan vind Lit da t :

' . £n j . . JESf >1V ÏEN VOGR EEN SCAAOT \2, 1 3 EN MSN 3TEL DAARVOOR DEZELFDE '/RAAG.
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.•"AAPT

'.4

;eer

0,2

iar.tr en-

7,1
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5,9
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28,9

1 Ó , &

26,3

18,3
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21 ,7

<el;;k

21,1

19,5

noeri slecht

32,3

k»li;k, noen
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31,5

verstandig

41,1

4 ,9
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5,3

5,8
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k e l i ' k
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7,8
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1,1
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ól Enq.. JEEF DE 3 KAARTJESA r,M K 3EEL. Hiar J-.eö ik een aantal *aart ;es aet iicspraXen sver wat - wel af niet ioet
in verband aet de toepassing van holen. Daarna s taa t een vraag of M i : t al *ens eerder .-.ebt gedaan. Wilt ; -p oeide
vragen e«n antwoord geven? Dus twae antwoorden per kaart je . Noemt J oiaar ie l e t t e r jp van ieder kaartje en -wee
k«er Met : i ]£er voor uw antwoord. Ki;kt a naar even op de kaart . Enq.: STREEP AAN IN ONDERSTAAND SCHEMA.

waar-
se:.. .
lijk'

lijic

mis-
ichien

(0,3)|41,2 12,4! 10,8 3,1 6,7 1,3 3,2 2,3 18,6 96,6 1,3 2,2 40,0J.

( 0 , 5 ) [ 4 2 , 0 11,6 11,2 2,9 9,1 2,8 I 6,8 4,1 ! 8,9 97,1 2,0 0,9 <0,Ql

( 0 , 5 ) j 5 6 , 8 12,6| 12,3 2,4 I 7,8 2,0 | 3,0 0,9 | 1,6 93,3 0,6 0 ,4 <5,6L

(0,6)125,6 8,6| 10,2

^0,4)124,6 8,1] 12,0

3,7 13,5

5,6 14,6

5,4 |10,3 6,2

7,2 |10,4 6 ,0

15,8 90 ,2 1,1

11,1 75,4 16,5 2,6 <5 ,a l

( 0 .6 ) | 42 ,8

6,5)163.3

12,61 U_,4_

10,4; 10,1 2,7

9,4

4,8

2,9

0,4

4,3

0,8

6,0121,1 6,5| 10,7 5,5 j21,0 6,6 I 8,5 6 ,6 12,5

76,5 15,9 1,9 (5.Ü.

93,4 0,4 0,3 (5,80.

70,5 9,4 (7,00.
Enq. : STREEP AAW DE HMiD VAN VRAAG 6] KAAKT Z:

o.p. -.eeft vaak. soms vergadaringen oezoc.it
van sen graep die zich verzet tegen de
toepassing van *olen 0,0

O.P. heeft nooit vergaderingen oezocht
-/an e«n groep die zich verzet tegen de
toepassing van kolen 100 ,0

U neeft dus wel eens een vergadering bezocht van een
van welke groep .leeft J een ?£ meer -.-er gade ringen ber

di« iich verzet tegen de toepassing van solen,

63 . Enq. JEEF KAART '.9. Als er nu een referendum (een •scüts'izeimi.r.y: jer.ouóar. zou morden Jver ie zaepassing van ko^e
voor Je spwe^tRing '/an elektr ische strooro, .̂oe bent rj rinr. van piiirï te stecioen"* Noenit j i^aar ie l e t t e r van JW

. Antwoord.

3 2 , 6 j 3 4 1 , 3 I c 4 , 9 ! E 6 , 5 [ 14,8 (0,0)
:J Enq.: HOTEEB AAN 3E HAND VAN VRAAG 56:

0.? . woenf op een afs tand van minder dan
;'; <iljmecer van een nolangestookte

_=ie«tric i te i tscentrale 12 ,9

2.?. woont ;p een afstand van meer
dan ; 5 '<L lome ter var een <0i.en4esc.20x te

87,1

ó-i Er-g.: IEEF KAART 16. 'j woont dus op een afstand van aindar dan '.5 kilometer van «en «.olengestoOKte
eleKtri:iteitscentrale. Bene -1 van plan te verhuizen vanwege ie kolengestookce elekcrt^ieeits-

8,2 2.2 0,8 0,3

Enq.. CVEP OP VHAAC 06

misschien wel

0,7

schijnli;k

0,1 0,1 0,2 0,0

M M !
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lus ;p eer.
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(23 ,2 ) 24,6 14,0

=r.-«r-

12,9

=«-:•. ;r.-

4,9 10,1 2,7 3

SE E F . v A A K T - - .

0,9 1.3

24,0 J 44,3

* '7 r 79,9 r 6,0 |M 4,7 1 -• 1,3 1 ( 1 , 3 )

18,4 i '- 4 ,7 ' 0.9 ( 1 . 3 )
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toepi»isen voor het opwekken van elektr ische stroom

2'. dan (tan aat leiden tot een kleinschalige stroornvoor1

ne instal la t ies Ii=nt a i ] ie gebruikers wordt ogqewekz

22 dan kan voccloraen worden dat het leven van de gemiddel-
de Nederlander aanz ien l i j zal versoberen ( 3 , 4 .

2A dan <an gebruik gemaakt worden van een vri;w«i onmt-

;S dan Kar. iat leiden tot r.et toenemen van de werkgelegen
held

(2,7)
26 £an <̂ n dat leidtjr. tot vooruitgang van de wetenschap

(3,2)
.?" dan <an dat ertoe leiden dat da koopkracht van de ge-

•rciddelde Nederlander toer.jomt (^ i)

Ï8 dan kan dat leiden rot net goedkoper worden van de

23 dan kan dat ert.se leiden dan ie Nederlandse aardgas-

30 dan kan dar. ertoe leiden dat ans land minder afhanxe-

•de 3erde wereld landen /** n\

22 dan <A.I iac leiden tot ;rate voordelen voor nu; oer-

»»»":* (3,3)

op Jit kan oefenen ( 2 , 7 )

35 dan kan iat leiden tot r i s ico ' s dJ.e vertrouwd zijn voor

plaats van dat ;e het wel aarkti ( 3 , 0
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wanneer iets oaar aan enkele groepen in de Nederland-

iereen, Jan vind ik dat ( 1 . 5 )

wanneer men in de gemeente of provincie meer ieg-
• genschap krijgt over de stroomvoorziening en de lan-

delijke overheid mnder, dan vind ik dat (J 7)

1 een grootschalige stroomvoorziening, waarbij de
stroom in enkele grote centrales wordt opgewekt- , *
vind ik *

een kleinschalige stroomvoorziening, waarbi] ie
gtroom wordt opgewekt in een groot aantal kleine .

het toenemen van de werkgelegenheid vind ik ( 1 , 9 )

vooruitgang van de wetenschap vind ik ( 2 , 0 )

wanneer de koopkracht van de gemiddelde Nederlander

voor de ?ebruij<ers vind ik f 1 7)

wanneer de Nederlandse aardgasvoorraad minder snel
uitgeput ra/ikt. dan vind ik dat /•} «\

wanneer ons land minder afhankelijk wordt van de
olie-exporterende landen, dan vind ik dat , . _•.

wanneer er olie gespaard wordt voor de Derde (2 2)
wereld landen, dan vind ik dat *

grote voordelen voor a i j persoonlijk vind ik / . - j \ j

vind ik O 3 7)

een beslissing, waar ik ook zelf invloed op uit
't an oefenen vind ik ( 1 , 6 )
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tJaar wordt kernenergie in Nederland voor gebruikt?

A. kernenergie wordt niet gebruikt

fl. Loegepast voor uut opwekken van elektrische stroom

C. alleen toegepast in ^ouiputers

E. toegepast in moderne auto's

F. toegepast voor verwarming van huizen en gebouwen

Waar worden kolen in Nederland op dit moment voor gebruikt?

A. kolen worden niet gebruikt

B. worden toegepast voor liet opwekken van elektrische stroom

C. worden toegepast voor het vervaardigen van asbest

E. worden toegepast in kerncentrales

F. worden (in de vorm van kolengruis) in de landbouw toegepast

- radio

- televisie

- dagblad

- familieblad

- opinieblad

- folderst circulaires, brochures, boeken

- zeer onvoldoende

- onvoldoende

- gaat wel

- voldoende

- ruim voldoende

KAART 5

- geen enkele behoefte

- weinig behoefte

- wel enigzins behoefte

- veel behoefte

- zeer veel be'ioefte

A. neen, daar s t a ik nooi t b i j s t i l

B. een enkele keer s t e l ik me dan wel eens voor

C. heE kütnt vrij regelmatig vuor dat ik cie dat voorstel

E. ik stel me heel vaak voor wat er zou kunnen gebeuren



KAART 7 KAART 9

Omschrijving van uw v o o r s t e l l i n g

A- vaag» zonder d e t a i l s

8* beelden met weinig details
C- duidelijke beelden met enkele details
E- levendige beelden met v r i j veel details

F- 2eer levendige beelden met veel detai ls

- geen enkel vertrouwen

- zeer weinig vertrouwen

- vrij weinig vertrouwen

- enig vertrouwen

~ vr i j veel vertrouwen

- zeer veel vertrouwen

- al le vertrouwen

Gesteld dac wij in Nederland kernenergie op ruime schaal gaan

toepassen, hoe vaak denkt u dan dat er een ongeluk plaatsvindt

waarbij 1.000 mensen overlijden als gevolg van dit ongeluk?

A- dat gebeurt gemiddeld 1 keer per jaar

B. dat gebeurt gemiddeld I keer per 10 jaar

C. dat gebeurt gemiddeld 1 keer per 100 jaar

E. dat gebeurt gemiddeld 1 keer per 1.000 jaar

F. dat gebeurt gemiddeld 1 keer per 10.000 jaar

H. dat gebeurt gemiddeld 1 keer per 100.000 jaar

J . dat gebeurt gemiddeld 1 keer per 1.000.000 jaar

K. dat gebeurt gemiddeld 1 keer per 10.000.000 jaar

L. dat gebeurt gemiddeld minder dan 1 keer per 10.000.000 jaar

It. dat gebeurt nooit

- geheel mee oneens

- tamelijk mee oneens

- beetje mee oneens

- noch mee eens, noch mee oneens

- beetje mee eens

- tamelijk mee eens

- geheel mee eens

- zeer slecht

- slecht

- een beetje slecht

- noch goud, noch slecht

- een beetje goed

- goed



- zeer onaantrekkelijk

- onaantrekkelijk

- een beetje onaantrekkelijk

- no^h aantrekkelijk, . ••:!» onaantrekkelijk

- een bet-c je aancrekkf ! i jk

- aantrekkeli jk

- zeer aantrekkel ijk

- Zeer onverstandig

- onverstandig

- een beetje onverstandig

- noch verstandig, noch onverstandig

- een beetje verstandig

- verstandig

- zeer verstandig

- onaanvaardbaar

- aanvaardbaar

KAART 15

Ik zou als volgt stenmen:

A. voor ie uitbreiding van het aantal kerncentrales

B. voor du handhaving van de bestajude kerncenl rales

(mjjr tegen uitbreiding van hel J.inuil kerncentrales)

C. vuur dv s,Iuitiii(; van du bes f. JJIIIJL' kerm ent rjj e.s

(vuur dfj,«_h«Jlïing v.in kcriK-nei t;i>.-)

L, ik zou niet ë-i^n BtL'i:auen

ik we ft liet nift

- zeker niet

- zeer onwaarschijnlijk

- onwaarsLiu jnl i jk

- beetje onwaarsctiijnlijk

- misschien wel, misschien niet

- bui-tie waarschijnlijk

- waarai liijnl ijk

- zeer waarschijnlijk

- zeker wel



KAART 17

ik doe:

A. zeer veel cegen kernenergie

E. veel tegen kernenergie

C. een enkele keer iets tegen kernenergie

E. niets voor of tegen kernenergie

F. een enkele keer iets voor kernenergie

H. veel voor kernenergie

J. zeer veel voor kernenergie

- sterk behoor Le bestrijden

- tamelijk buhoor te bestrijden

- een beetje behoor te bestrijden

- behoor tt: bestrijden, noch te steunen

- een beetje behoor te steunen

- tamelijk behoor te steunen

- sterk behoor te steunen

Ik zou als volgt stemmen:

A. voor de uitbreiding van het aantal kolengestookte

elektriciteitscentrales

B. voor de handhaving van de bestaande kolengestookte

elektriciteitscentrales (maar tegen uitbreiding van

het aantal centrales)

C. voor de sluiting van de bestaande kolengestookte

centrales (voor afschaffing van kolen voor de elek-

triciteitsopwekking)

£. ik zou niet gaan stemmen

- ik weet het niet

A. zeer veel tegen kolen

B. veel tegen kolen

C. een enkele keer iets tegen kolen

E. niets voor of tegen kolen

F. een enkele keer iets voor kolen

H. veel voor kolen

J. zeer veel voor kolen



KAART 25

Apart antwoorden voor kernenergie, kolen en windenergie

- zeker niet
- zeer onwaarschijnlijk

- onwaarschijnlijk

- beetje onwaarschijnlijk

- noch waarschijnlijk, noch onwaarschijnlijk

- beetje waarschijnlijk

- waarschijnlijk

- zeer waarschijnlijk

- zeker wel

KAARTJE A.

Ik ben van plan het deel van mijn energierekening ('gas- en licht-
rekening1) dat besteed wordt aan kolenenergie niet Ce betalen.

Ik ben van plan mijn handtekening te zetten bij een handtekeningaktie
tegen de ruime toepassing van kolenenergie.

KAARTJE C.

Ik ben van plan vergaderingen te bezoeken van een groep diu zich verzet
tegen de toepassing van kolenenergie.

KAARTJE E.

Ik ben van plan mijn handtekening te zetten bij een handtekeningen-
actie vóór de ruime toepassing van kolenenergie.

Ik ben van plan in gesprekken de (ruime) toepassing van kolenenergie
voor het opwekken van elektrische stroom, te verdedigen.

KAARTJE H.

Als anderen zich voor de (ruime) toepassing van kolenenergie uitspreken,
ben ik van plan daar tegen in te gaan.

KAARTJE J.

Ik ben van pUn deel te ne»en »an een d«noa»tratie tegen fcolenenergie.

KAARTJE K.

Ik ben van plan op een pol i t ieke pa r t i j te stenmen die ie ruime
toepassing van kolenenergie in Nederland wil bevorderen.

KAART "BEROEPEN"

t. bedrijfehaofden en directeuren met 10 man en meer personeel

2. bedrijfshoofden en directeuren met 9 man en minder personeel

3. zelfstandige beoefenaren van hogere vrije beroepen

*•• zelfstandige boeren en tuinders

5. hogere employees

6. middelbare employees

7. lagere employees

8. geschoolde employees

9. ongeschoolde handarbeiders

10. geen antwoord

JfV. huisvrouw

KAART "BEDRIJF"

1. nijverheid, niet elders genoemd

2. ambacht

3. landbouw en visserij

4. detailhandel

5. groothandel

b. vervoer-, opslag- en cotanunicat iebedrijven
7. overheidsdiensten

8. overige dienstverlening

9. bank- en verzekeringswezen

10. geen antwoord

11. geen werkkring gehad

12. huisvrouw/studerend



UIT

KAARTJE A.

Ik ben van plan hel de*l van mijn energierekening ( ' g a s - en l i c h t -
rekoning ' ) dat besteed wordt naa kernenergie n i e t te betalen.

Ik ben van plan raijn handtekening te ze t t en b i j een handtekeningaktie
tegen ruioi; toepass ing van kernenerg ie .

Ik bm vjn plan in gesprekken de (ruimt) toepassing van kernenergie ,
voor iu-t opuvkken vjn vlekt r U i he stroom, U' verdedigen.

Als anderen zich voor de (ruime) toepassing van kerm icrgie u i t spreken,
ben ik van plan daar U^ tn in te gaan.

KAARTJE L-

Ik ben van plan een affiche vóór kernenergie voor mijn raam te hangen.

KAARTJE :i.

Ik ben van plan een anti-kemenergie-button op mijn kier tin te dragen.

1. zeker niet

*. zeer onwaarschijnlijk

i . onwaarschijnlijk

4. beetje onwaarschijnlijk

5. nisschien wel, misschien niet

ti- beetje waarschijnlijk

7. waarschijnlijk

8. zeer waarschijnlijk

9. zeker wel

Ik deed dit reeds eerder

10. nooit

11. soms

12. vaak

HIT

KAARTJE C.

Ik ben van plan vergaderingen te bezoeken van een groep die zich verztt
tegen de toepassing van kernenergie.

Ik ben van plan mijn handtekening ie zenen bi j een handitkeningcn-
aetiu vóór de ruime tuepassin^ ven keriiL-neryie.

KAARTJE J .

Ik ben van plan deul te nemen aan een dt-munstraLie ti'jjen kerneuL-rf;it*.

KAARTJE K.

Ik ben van plan op een politieke partij te stemmen die de ruime
toepassing van kernenergie in Nederland wil bevorderen.

KAARTJE 0.

Ik ben van plan mijn gebruik van elektrische etroca »Lerk te beperken.



BIJLAGE 2: ENKELE CORRELATIES EN KRUISTABELLEN

2.1: Intercorrelaties van clusters Beliefs over

gevolgen van ruime toepassing van kolen.

levensbedrei-
gende gevol-
gen

aantast ing
gezondheid
en milieu

voordelen

zeggenschap

voorraadbe-
houd

levens-
bedrei-
gende
gevol-
gen

aantasting
gezondheid
en milieu

voordelen zeggen-
schap

i

voorraad-
behoud

0,70 0,14 0,20 -0,02

-0,05 0,16 0,07

0,27 0,42

0,10

2,2: Intercorrelaties van clusters veronderstellingen over gevolgen

van ruime toepassing van kernenergie.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

sociale en milieugevol-
gen bij normaal bedrijf

gevolgen voor gezondheid
en milieu bij dysfunctii —
neren

persoonlijke en sociaal-
economische voordelen

voorraadbehoud

grootschaligheid

ongelukken

1

-

2

0,67

3

-0,27

-0,34

-

-0,

-o,

o,

-

11

26

57

0

-0

-0

0

5

,07

,16

,06

,16

0

0

-0

-0

-0

6

,58

,75

,34

,23

,'1
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2.3: Correlaties tussen de ongewogen sociale normen over de persoonlijke bijdrage aan de ruime toepassing

van kolen en kernenergie.

mensen
waarmee
ik samen-
leef

vrienden-
en
kennissen

buurt-
genoten

overheid energie-
deskundigen

milieu-
beweging

Stuurgroep
B.M.D.

politieke
partij van
voorkeur

mensen waarmee
ik samenleef

vrienden en
kennissen

buurtgenoten

overheid

energiedes -
kundigen

milieubewe-

ging

Stuurgroep
B.M.D.

politieke
partij van
voorkeur

0,80 0,76 0,60 0,58

I 0,68 0,69

0,17 0,16 I 0,12 0,19 I 0,34 0,25

0,08 0,17 | 0,11 0,22 | 0,35 0,28

0,21 0,23 j 0,14 0,21 j 0,37 0,25

0,60 0,59 i 0,04 -0,01

| 0,05 -0,09

0,22 0,19

0,21 0,20

0,31 0,22

0,28 0,27

0,25 0,26

0,39 0,19

0,46 0,30

i

0,42 0,52 '

0,34 0,39

0,23 0,19

0,26 0,26

0,34 0,22

0,34 0,23

toelichting: per cel wordt eerst de correlatie met betrekking tot kolen vermeld en daarna met betrekking tot de
van kernenergie.

toepassing



2.4: Correlatie? van du psychologische kenmerken van risico's of

negatieve gevolgen enerzijds en de attitude tegenover de

ruime toepassing van kolen en kernenergie anderzijds.

vertrouwd voor samenleving

onbekend voor samenleving

blootgesteld zijn zonder dat je liet merkt

controleerbaar door deskundigen

direct voelbaar

generaties later voelbaar

geleidelijk optreden

in één klap optreden.

persoonlijk treffen

attitude

kolen

0,01

-0,08

-0,18

0,00

-0,26

-0,24

-0,28

-0.05

-0,23

kernenergie

0,20

-0,35

-0,46

0,08

-0,40

-0,48

-0,42

-0,35

-0,43

2.5: Correlaties tussen schaalitems met betrekking tot de

"betrokkenheid" met de energievoorziening en met het

energiebeleid.

A. over energievoorziening
persoonlijk niet druk
maken

B. energiebeleid van
overheid goed in de
gaten houden

C. vorm van energievoorziening
lieefft ]<ersoonlijk belang-
rijke gevolgen

A

-

B

-0,32

-

C

-0,21

0,34

-
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2.6: Correlaties tussen schaalitems met betrekking tot de

waargenomen effectiviteit van de persoonlijke bijdrage

aan collectief gedrag met betrekking tot energiekwesti.es.

A. de B.M.D. is een fopspeen

B. door stemmen invloed op
energiebeleid

C. door demonstreren invloed
op energiebeleid

D. niet bevolking maar olie-
maatschappijen en elek-
triciteitsbedrijven bepalen
energievoorziening

A

-

B

-0,24

-

C

-0,04

0.21

-

D

0,34

-0,10

I

I
0,07

-



Bi.ir.Ai;i-: 3.1: GKMJDDELDEN VAN ATTITUDES, SUBJECTIEVE NORMEN EN GEDRAGSINTENTIES
UITGESPLITST NAAR ENKELE DEMOGRAFISCHE VARTABELEN

k^f Lijd

opleiding

inkomen

pol. voorkuur

suxe

categorie

18-29
30-39
40-49
50-64
• 65

laag 1
2
3
4

hoog 5

laag 1
2
3

hoog 4

PvdA
CDA
VVD
D'66
kl.links
kl. rechts
niet-stem-
mers

?

1
attitude

kolen

4
4
4
4
5

5
4
4
4
3

4
4
4
3

4
4
4
4
4,
4,
4,

4,
4,

tot'l ïcl'.ting: een * geeft een

,1*
,3
.8
,7
,0

,0*
,8
,5
,3
,9

,8*
6
3
9

7*
6
1
1
1
5
5

3*
7

kern

2
3
3
3
3

2
3
3
3
2

2
2
3
3

2
3
4
?
— i

1 ,
3,
3,

3,
2,

,8
,0
,1
, 1
,4

,9
,1
,2
,1
,8

7*
9
1
4

2 *
7
3
5
6
7
0

2
9

significant i

subj

kolen

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4

4,
4,

,4*
,4
,7
,8
,6

,8*
,7
,5
,5
,3

,1
,6
,6
,4

7*
7
3
4
2
2
7

6
6

/erband

. norm

kern

2
3
3
3
3

3
3
3
3
3

2
2
3
3

7
*-
3
4,
2
1,
4,
3,

3,
2,

aan

,8
,0
,3
, 1
,3

,0
,0
,1
,2
,0

,8*
9
1
7

3*
7
1
5
9
1
0

2
9

intentie

kolen
rBestr

2,2*
2,1
1,5
1,2
1.0

1 ,2*
1,6
1,8
1,7
2,2

1,7
1,8
1,7
2,0

1 ,8*
1,3
1 ,8
2,2
2,7
0,9
1,8

1 ,9*
1,6

I

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3

4
3
2,
3
3,
3,
3,

3,
3,

ST

,4
> '

,7
,7

,8*
,8
,7
,4
,0

,9
6
6
1

2*
2
7
6
6
1
9

5
7

(p< 0,01; F-toets,

I

2
2
2
1
0

1
1
2
2
2

1
2
2
1

3
1
0
2
5,

o,
1,

2,
2,

kern

AB

,7*
,4
,0
,8
,8

,4*
,9
,0
,3
,9

,9
4
2
9

0*
1
9
6
0
4
9

2
0

I

4
4
4
4
3

3
4
4
4
5

4
4
4
4

5
3
2
5
7,
3,
4,

4,
4,

PB

,9*
,7
,3
,3
,5

,9*
,4
,3
,6
,0

4
8
5
1

8*
3
7
6
1
1
2

3
6

I

2
2
2
1
1

1
2
2
2
1

1
1
2
2

1
2
3
t
0
2,
1,

2,
1,

univariant);

ST

,0
,2
,1
,9
,9

,4*
,1
,2
,3
,9

,6*
,8
,1
7

1*
7
6
6
8
8
8

3
8

er is alleen getoetst binnen energieopties.
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BI.]LAGt: 3.2: GEMIDDELDEN VAN BELIEFS EN NORMATIEVE BELIEFS UITGESPLITST NAAK

INFüRMATIENIVKAU, INFORMATIEBEHOEFTE EN' -KENNIS.

Belief clusters

kernenergie

gevolgen gezondheic
+ milieu bij dys-
functioneren

gevolgen bij nor-

maal bedrijf

voordelen

üngc lukken

grootschaligheid

voorraadbehoud

Belief clusters

kolen

aantasting gezond-
heid + milieu

levensbedr.

voordelen

zeggenschap

voorraadbehoud

Normatieve Beliefs

mensen waarmee ik

samenleef

pol. partij
vrienden en
kennissen
mi 1 ieubeweging

energiedeskundigen

buurtgenoten
overheid
Stuurgroep B.M.D.

i

Informatieniveau

hoog

3,9

5,4

3,3

4,3

3,9

4,7

4,1

2,2

3,2

3,5

4,2

kolen

4

4
4

3
4
4
4
4

,6

,4
,6

,8
,0
,5
,3
,2

Toelichting: * significant
getoetst

kern-
ener-
gie

3,

3,
2,

1,
5,
3,
4,
3,

0

5
9

5

0

3
4
6

laag

4

5

3

5

4

4

4

2,

3,

3,

4,

koie

4,

4,
4,

4,
4,
3,
4,
4,

- verband

binnen

6

6

6

2
1

1*
3
2

,8*

,8

,3

,1

2

,6

1

4

3

5

3

*

n| kcrn-

(P

tiier-

g J

3,

3,
2

1,
5,
4,
4,
3,

' 0

0

2*

9

7

0

3
6
5

,01)
energieopties,

Informat

hoog

4

5

3

4

4

4

4

2

3

3

4

,0

,9

,1

,4

,1

,6

> 2

.3

,2

,6

2

kolen

4

4
4

4
3
3
4
4

,

,7

,6
,7

,2
,8
,0

,2

]•-

dus

kern-
ener-

gie

2,7

3,0
2,6

1,4
5,0
4,2
4,7
3,7

i hoef te

laag

4

5

3

5

4

4

4

2

3

3

4

,9*

,4*

,4

,2

,1

,7

0

2

2

4*

3

kolen

4

4
4

4
4
3
4
4

.6

,6
,6

,1

»1*
,1*
,4
,2

kern-

ener-

gie

3,3*

3,6*
3,2*

I ,7*

5,0
4,4
4,6
3,6

Kennisvraag

fout

4

5

3

5

5

4

4

2

3

3

4

,7

,9

,4

,2

,2

,6

,0

,3

,5

,3

' 2

kolen

4

2
4

4
4
2
4
4

-toets, univariaat; er

niet tussen kolen en

,8

,6

,8

,4

,0

,8
,0
,1

is

kjrn-
ener-

gie

2

4
2

1

4
4
4
3

,5

8
4

9
1

0
3
0

steeds

<ernent rgie

goed

4

3,

4,

5,

4,

4,

2

3,

3,

4,

2*

5*

:

7

'-.

5

2

2

1

2

kolen

4

3
4

4
4
3
4
4

,6

,4*
,7

, 1

2
,2*

[7*
,3

*

kern- 1

Lner-

gie

3

4
3

t
5
4
4
3

,0*

,7
,0

,5*

,0
,7*
,3
,6*



BIJLAGE 3.3: VERSCHILLEN IN BELIEFS EN NORMATIEVE BELIEFS IN SAMENHANG

MET INVOLVEMENT.

Belief

Clusters Kernenergie

neg. gevolgen bij dysfunctioneren

neg. gevolgen bij normaal bedrijf
ongelukken
sociaal-ec. voordelen
grootschaligheid

voorraadbehoud

Clusters Kolen

neg. gevolgen voor milieu en

gezondheid

persoonlijke en sociaal-ec.
voordelen
zeggenschap
voorraadbehoud

levensbedreigende gevolgen

N.«. ' s

mensen waarmee ik samenleef

politieke partij
vrienden

mi lieubeweging
deskundigen
buurtgenoten
overheid

Stuurgroep B.M.D.

KERN

3

3

3
1

5

3
4
3

,4
,8
,3
,7
,0
,5
,5
,7

LAAI;

3
5
4
3
4
5

3

3

3,

4,
2,

,6
,4
,0

,6
,0

,0

8

3

2
6
0

KOLEN

4,
4,
4,
3,

4,
4,
4,
4,

7
7
7
8
4
6
7

3

MIDDEN

4
5
4
3
4
4

4

3

3
4,
2,

KERN.

3

3
3
1
4
3
4
3

,2
,5
,1
,7
,9
,2
,5
,4

,2
,5
,6
,4
,2

,7

1

3

5
2
4

KOLEN

4
4
4
4
4
4
4
4

,6

,6
,6
,2
9

> *-
,5
,4
,4

H00

4
5
5
3
3

4

4

3

3
4
2

KERN.

2

2

2
1

5
3
4
3

,f>
,8
,6
,3
,0
,0
,8

,6

*

*

*
A

A

A

,7
,9
,1
, 1

,9

,3

'7

,1

,5
, 1
9

;

A

A

A

ft

A

*

A

*

KOLEN

4

4
4
4
4
4
4

,6
,5

,6
,1

,0 *
,5
,2 *
,1 *

'loei ie h ting: * significant verband (p < 0,01, F-toets, univariaat) ;

alleen getoetst binnen energieopties.
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BIJLAGE 4: RELATIES TUSSEN M0DE1.CÜMP0NENTEN SAMENHANGEND MET ENK1J.E

PERSOONSKENMERKEN, BEREKEND 01' HAS IS VAX DE CKGEVENS OVER DE

TUEl'ASSI.V; VAN KOLEN.

Verwachte effectiviteit

laag

matig

hoog

Involvement

Laag

matig

hoog

Attitude

negatief

positief

Sexe

mannen

vrouwen

Opleiding

lagere school
VGLO/LAVO
voortgezet onderwijs
middelbaar onderwijs
H.B.O. /Universiteit

CL.

0

0

0

N

0

0

0

0

o
o

o 
o 

o 
o 

o

B/At

,52

,52

,63

.S.

,44

,52

,32

,31

57

52

35
45
58
59
63

NB/SN

0,80

0,78

0,77

0,78

0,77

0,8 1

0,76

0,71

0,77

0,77

U,72
0.79
0,78
0,77
0,81

Att,

' 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o,
0,
0,
o,
ü,

SN/I

,47

,59

,69

,37

,54

,73

,31

,40

61

50

38
54
61
62
64

st

*

*

*

\

Att,

i 0

0

0

\ 0

0

0

0

0,

o
o

N.

o,
ü,
0,
o,

SN/1„
Bestr.

,39

,36

,63

*

,34

,27

,55

37

40

39

43

A

S.
19
42
32
65

N

145
1 787

136

79

630

348

' i

302 j

61 1

578 ;

523 •

179
271
269
151
221

Zie voor tool icht inn afkortingen en toesprocedurf tabi'l 6.4; de cellen met

verschillen significant op p<0,01, zijn .-Kinnedu ui met een *.



BIJLAGE 5: VERKLARING VAN DE LABELS IN DE HOMALS-ANALYSES

Hieronder volgt een lijst waarin alle labels worden verklaard die

gebruikt zijn in de figuren waarin de resultaten van de HOMALS-

analyses zijn afgebeeld. Het gaat hierbij om de demografische

ach te rgrondkenmerken.

Leeftijd

Geslacht

Werkzaamheid

Opleiding'*

18 - 24 JR = 18 t/m 24 jaar
25 - 29 JR = 25 t/m 29 jaar
etc. etc.

MAN = mannen
VROUW = vrouwen

WERK = werkzaam
PENSIOEN = gepensioneerd
WERKLOOS = werkloos
HUISVR = huisvrouw
STUDENT - studerend

ONGESCH = ongeschoolde handarbeider
GESCH = geschoolde employees
LAG.EMPL = lagere employees
MIDDENST = middenstanders, boeren, tuinders
M.H.EMPL = middelbare en hogere employees
HOOG/VRIJ = bedrij fshoofden, directeuren,

hogere vrije beroepen

LO = lager onderwijs
VGLO = lager onderwijs en VGLO en/of LAVO

met en zonder vak-/beroepsonderwijs
VO = voortgezet onderwijs met en zonder

vak-/beroepsonderwij s
MO = middelbaar onderwijs met en zonder

vak-/beroepsonderwijs
HO = hoger beroepsonderwijs, universiteit,

hogeschool

Inkomen

INKOMEN 1 = t/m ƒ 1500,- netto per maand
INKOMEN 2 = f 1501,- t/m / 2500,- netto per maand
INKOMEN 3 = ƒ 2501,- t/m ƒ 3500,- netto per maand
INKOMEN 4 = meer dan ƒ 3500 netto per maand

*ln de figuren zijn deze 1 .-•::<-• Is door een onderbroken lijn met elkaar
verbonden.
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Politieke voorkeur

PVDA
CDA
VVD
D'66
KL.LINKS
KL.RECHTS
NIETSTEM

Godsdienst

NED.HERV.
GEREF.
R.K.
AND.KERK

Leesgedrag

TELEG/AD
VK/NRC
REGIO
VN/HP
ELSEVIER
TYD/HN
PANORAMA
MARGRIET
PRIVÉ

PvdA
CDA
VVD
D'66
PSP, PPR, CPN
SGP, GPV, RPF
is niet gaan stemmen

Nederlands Hervormd
Gereformeerd
Rooms-Katholiek
andere kerk of godsdienstige groepering

Telegraaf, Algemeen Dagblad
Volkskrant, N.R.C.
een regionaal dagblad
Vrij Nederland, Haagse Post
Elseviers Weekblad, Elseviers Magazine
De Tijd, Hervormd Nederland
Panorama
Margriet, Libelle, Viva
Privé, Story, Mix, Weekend
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