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In welke mate ervaar jij zelf-causatie over jouw gedrag in deze situatie?
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Abstract: In deze studie wordt de invloed van het subliminaal aanbieden van de 
gevolgen van een actie op het ervaren gevoel van zelf-causatie over de gevolgen 
onderzocht. Dit fenomeen wordt in het licht van universele processen bediscussieerd 
en in relatie tot culturele verschillen tussen Japan en Nederland bestudeerd. De 
hypothese is dat ongeacht de culturele bril waardoor het ervaren gevoel van zelf-
causatie beleefd wordt, deze zal vergroten door het subliminaal aanbieden en de 
perceptie van de gevolgen van een actie. Om dit te toetsen werd in een 
computertaak een ambigue gedragstaak gecreëerd en de vraag gesteld in welke 
mate men het gevoel heeft de effecten in de taak te hebben veroorzaakt. De 
culturele bril wordt in dit onderzoek geoperationaliseerd in termen van de opvatting 
van autonomie en de emotionele stemming, welke zijn gemeten met een vragenlijst. 
Allereerst blijkt uit de resultaten dat in zowel Japan als Nederland het aanbieden van 
de gevolgen van een actie het ervaren gevoel van zelf-causatie vergroot. Verder 
blijken Nederlanders over het algemeen hoger te scoren op het ervaren gevoel van 
zelf-causatie dan Japanners. Dit verschil op zelf-causatie wordt vooral gemediëerd 
door de opvatting van autonomie en in mindere mate de emotionele stemming.
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Inleiding 

Als je dorst hebt neem je een slok water. Dit type gedrag waarbij een 

concrete actie tot een gevolg leidt, hier het drinken van water tot het lessen van de 

dorst, voer je dagelijks uit en ervaar je als een bewuste keuze. Echter, het ervaren 

van dit type gedrag als bewuste keuze is recent ter discussie gesteld (Aarts, Custers &

Wegner 2005; Wegner, 2002). Het gevoel dat jij zelf-causatie ervaart over de acties 

en uitkomsten die je uitvoert kunnen namelijk onbewust beïnvloed worden, 

ongeacht of je de gevolgen van een actie überhaupt zelf hebt veroorzaakt. 

Oftewel, dit gevoel van zelf-causatie is een inferentie uit de perceptie tussen de 

geïnitieerde actie en het geobserveerde effect.Zo kan men door het subliminaal 

aanbieden van de gevolgen van een actie de illusie creëren dat men meer het 

gevoel heeft een effect te hebben veroorzaakt (Aarts e.a. 2005.). 

De bevindingen van Aarts en collega’s (2005) en Jones (in druk) suggereren 

dat dit fenomeen misschien ook in verschillende culturen aanwezig is en derhalve 

een universeel karakter draagt. Aangezien alle studies op dit gebied in het Westen 

zijn afgenomen is er op dit moment weinig bekend of het subliminaal aanbieden 

van de gevolgen van een actie om het ervaren gevoel van zelf-causatie te

vergroten ook in verschillende culturen aanwezig is. Met universeel aanwezig wordt 

bedoeld dat het subliminaal aanbieden van de gevolgen van een actie het ervaren 

gevoel van zelf-causatie zal vergroten ongeacht door culturele verschillen waardoor 

dit gevoel beleefd wordt. Of zou het beïnvloeden van de gevoelens van zelf-

causatie alleen plaatsvinden in culturen waar individualiteit en autonomie voorop 

staan? Zijn gevoelens van zelf-causatie in een Aziatisch land dan helemaal niet van 

toepassing? In deze studie zal ik proberen deze vragen te beantwoorden. 
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Om licht te werpen op de universaliteit is gekozen om het onderzoek af te 

nemen in Japan en Nederland. Om verschillen tussen deze twee culturen te 

verklaren zal gekeken worden hoe deze culturen zich verhouden op  de opvatting 

van autonomie en de emotionele stemming. De opvatting van autonomie en 

emotionele stemming worden in deze studie meegenomen als elk een glas in de 

culturele bril waardoor het gevoel van zelf-causatie beleefd kan worden. Allereerst 

zal ik het begrip van ervaren gevoel van zelf-causatie inkaderen, alvorens de 

culturele verschillen in het Oosten en Westen op de opvatting van autonomie en de 

emotionele stemming te bespreken op het ervaren gevoel van zelf-causatie.  

Het ervaren gevoel van zelf-causatie en de rol van het aanbieden van de gevolgen 

van een actie.

Het ervaren gevoel van zelf-causatie is de mate waarin men als individu 

ervaart dat men controle heeft over de eigen acties zoals: het schoppen van een 

bal om een doelpunt te maken, het trappen op de rem om een ongeluk te 

vermijden of het verlichten van je kamer door de lichtschakelaar om te zetten. Deze 

acties hebben allemaal een bepaald effect voor ogen en deze kan bewust of 

onbewust geïnitieerd worden (Custers & Aarts, 2005; Strahan, Spencer & Zanna, 

2002). Ervaren gevoel van zelf-causatie is dus een perceptie een geïnitieerde actie 

en een geobserveerd effect. Zo wordt ervaren gevoel van zelf-causatie voor een 

deel ervaren uit sensaties van de bewegingen van het lichaam, net voor en na een 

bepaalde actie: het aanspannen van de vingers om een glas water op te pakken, 

de verkoeling voelen in de vingertoppen en dergelijke (Craig, 2003; Frith, Blakemore 

& Wolpert, 2000). Daarnaast wordt het ervaren gevoel van zelf-causatie beïnvloed 

door sociale en contextuele variabelen waarbij de bron van het effect ambigue kan 

zijn: ben je de enige in de buurt, hoe weet je nou zeker dat de automaat niet defect 
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is alvorens er spontaan een blikje uit komt vallen (Wegner, 2002)?  Het ervaren 

gevoel van zelf-causatie is dus geen observatie van causaliteit, maar een inferentie 

tussen de eigen actie en het geobserveerde effect van die actie.  

Onderzoek van Aarts en Dijksterhuis (2000), Elsner en Hommel (2001), 

Jeannerod (1997), Vallacher en Wegner (1985) laat zien dat men vooral geneigd is 

om representaties van acties in termen van de gevolgen te zien. Dit betekent dat je

bij het oppakken van een koel glas water niet denkt aan het oppakken van het glas, 

maar aan het verfrissende effect van een koel drankje op je gesteldheid. Daaruit 

valt af te leiden dat het subliminaal aanbieden van de gevolgen van een actie net 

voor een handeling de sleutel is tot het ervaren gevoel van zelf-causatie (Aarts e.a. 

2005; Haggard, Clark & Kalogeras, 2002). Het subliminaal aanbieden van de 

gevolgen van een actie versterkt namelijk de inferentie tussen een geïnitieerde actie 

en het geobserveerde effect en van hieruit het gevoel van zelf-causatie.  

Aarts e.a. (2005) en Aarts (2007) hebben het vergroten van het ervaren 

gevoel van zelf-causatie door het subliminaal aanbieden van de gevolgen van een 

actie laten zien aan de hand van een computertaak. In deze computertaak werden

subliminaal de gevolgen van een actie aangeboden net voor een handeling om 

vervolgens het ervaren gevoel van zelf-causatie op het gedrag te meten. In dit 

zogenoemde blokjesparadigma laten de participant en de computer in hoog 

tempo een grijs blokje rondgaan in tegengestelde richting bewegen. Waarna de 

participant het rondgaan van de blokjes stopt door op een knop te drukken. Vlak 

voor het drukken wordt subliminaal de locatie van één van de grijze blokjes 

gepresenteerd en deze is dus van de participant of de computer, wat een ambigue 

situatie is. Waarna aan de participant wordt gevraagd in welke mate men het 
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gevoel heeft het blokje op die locatie te hebben gestopt. In de helft van de trials

wordt subliminaal de locatie van het grijze blokje gepresenteerd net voordat het 

blokje stopt en in de andere helft niet. Uit het experiment valt af te leiden dat het 

ervaren gevoel van zelf-causatie sterker wordt door het subliminaal aanbieden van 

de gevolgen van een actie in vergelijking met een conditie waarbij geen subliminale 

aanbieding is. De resultaten van Aarts e.a. (2005) laten zien dat het aanbieden van 

de gevolgen van een actie net voor een bepaalde handeling het ervaren gevoel 

van zelf-causatie vergroot. Daarnaast suggereren de resultaten dat dit fenomeen op 

stabiele, basale en fundamentele wijze aanwezig is, aangezien het onbewust 

vergroten van het ervaren gevoel van zelf-causatie optreedt in populaties, die 

minder gevoelig zouden moeten zijn voor dit proces, zoals mensen met een

depressie (Aarts, Custers & Dijksterhuis, 2006) en psychopathologische klachten

(Jones, in druk).

Maar, is het beïnvloeden van het gevoel van zelf-causatie echt zo stabiel, 

basaal en fundamenteel over verschillende culturen? Er is nog geen antwoord op 

deze vraag, aangezien er nog geen cross cultureel onderzoek is gedaan op dit 

gebied. Deze studie zal hier echter verandering in proberen te brengen. Aan de 

hand van de resultaten van Aarts e.a. (2005) en Aarts (2007) wordt verondersteld dat 

dit fenomeen inderdaad in verschillende culturen aanwezig zal zijn, maar dat de 

beleving ervan varieert. Culturele verschillen op de opvatting van autonomie en de 

emotionele stemming kunnen naar mijn idee als culturele bril de beleving kleuren en 

zo het ervaren gevoel van zelf-causatie beïnvloeden. Hoe de opvatting van 

autonomie en de emotionele stemming de beleving van zelf-causatie kleuren in het 

Oosten en Westen zal verder worden toegelicht.

Rol van de opvatting van autonomie in het Oosten en Westen.          
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Mensen in verschillende culturen hebben een verschillende culturele bril 

waarmee de wereld wordt beleefd. Deze verschillende blikken op de onafhankelijke 

en afhankelijke zelf kunnen invloed hebben op de beleving van cognities, emoties 

en motivatie. Zo zal een Westerling zijn daden veelal interpreteren vanuit een zelf 

versterkende rol, terwijl een Oosterling vooral zelfkritisch naar de eigen acties zal

kijken (Markus & Kitayama, 1991). Zo wordt voor Westerlingen het eigen succes

gekoppeld aan interne en relatief stabiele attributies terwijl falen wordt gekoppeld 

aan externe situationele cues als pech (Miller & Ross, 1975). Kitayama, Markus, 

Matsumoto en Norasakkunkit (1997) zeggen hierover dat het aan interne attributies 

koppelen van succes in een cultuur waar individualiteit en uniekheid voorop staan 

positieve sociale en psychologische consequenties heeft. Oosterlingen daarentegen 

zien vooral het eigen succes in termen van investering en koppelen het falen juist 

aan interne stabiele cues als afwezigheid van talent of vaardigheid (Heine & 

Lehman, 1995). Kitayama e.a. (1997)  geven aan dat een Oosterling de relatie met 

falen koppelt aan interne cues om de eigen tekortkomingen op gebied van talent 

of vaardigheid in te zien. Om vervolgens deze interne tekortkomingen te overwinnen 

om de groep te tonen dat men bereid is alles te doen om aan de hoge standaard 

van de groep te blijven voldoen.  Hiermee wordt de relatie met de groep versterkt. 

Zo heeft elke cultuur een verschillend kader van regels en voorwaarden om een 

meer positieve sociale en psychologische staat te verkrijgen. 

Om terug te komen op het ervaren gevoel van zelf-causatie in een ambigue 

situatie: de vraag is dus of een Westerling die eerder successen toeschrijft aan 

interne attributies ook eerder zelf-causatie zal toeschrijven aan zichzelf. Dit zou 

kunnen resulteren in een groter ervaren gevoel van zelf-causatie in een ambigue 

situatie. In tegenstelling tot een Oosterling die succes eerder zal toeschrijven aan 
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situationele cues en waarschijnlijk een lager gevoel van zelf-causatie zal ervaren in 

een ambigue situatie.   

Westerlingen scoren daarnaast hoger op zelfvertrouwen (Kitayama e.a. 1997) 

welke in relatie staat tot autonomie doordat men zeker moet zijn van de eigen 

keuzes voordat men deze kan uitvoeren en zich autonoom kan voelen. Westerlingen 

scoren eveneens hoger op de Sociale Well-Being schaal van Sheldon e.a. (2004). De 

Sociale Well-Being is volgens Sheldon, Ryan en Reis (1996) de voldoening aan 

fundamentele psychologische behoeften, waar de opvatting van autonomie een 

belangrijk onderdeel van is. De opvatting van autonomie wordt in deze schaal 

gemeten met de Self Determination Schaal (Sheldon, 1995), een schaal waarbij men 

aangeeft in welke mate men besef heeft van en in overeenstemming is met de 

eigen acties en keuzes: zelfbepalend. Daarnaast moet men autonomie ervaren om 

optimaal psychologisch welbevinden te verkrijgen (Deci & Ryan 1985, 1991; Ryan, 

1995). Minder het gevoel hebben de baas zijn over het eigen gedrag kan ertoe 

leiden dat men minder tevreden en meer gefrustreerd is over het leven. Hieruit wordt 

afgeleid dat Oosterlingen in vergelijking met Westerlingen naar aanleiding van 

verschillen op zelfvertrouwen en welbevinden minder autonomie ervaren en van 

hieruit minder ervaren gevoel van zelf-causatie zullen hebben.

Iyengar and Lepper (1999) laten zien dat persoonlijke keuze en dus autonomie 

minder relevant is voor Oosterlingen, zij hechtten meer waarde aan bijvoorbeeld de 

keuze van hun moeder. Uit de resultaten van onderzoek door Kashima e.a. (2005) 

valt af te leiden dat Oosterlingen over het algemeen lager scoren op het ervaren 

gevoel van zelf-causatie. Ervaren gevoel van zelf-causatie werd in deze studie 

gemeten met een vragenlijst van negen items. Men moest aangeven in welke mate 

men zichzelf kon vinden in uitspraken over intenties, beslissingen, behoeftes, wensen, 
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gedachtes, plannen en gevoelens. Dit is gemeten op een 5-punts schaal van een 

beetje raar tot perfect normaal.  Daarnaast ervaren Oosterlingen eenzelfde gevoel 

van zelf-causatie voor het individu als voor sociale groepen. Terwijl voor Westerlingen 

het ervaren gevoel van zelf-causatie voornamelijk op het individu gericht is.  Miller 

(2003) geeft aan dat deze verschillen onderhevig zijn aan de ontwikkelde dynamiek 

in een cultuur, die nadruk legt op groepcentrische of zelfcentrische normen.  Kortom 

er zijn in de opvatting van autonomie verschillen tussen Oosterlingen en Westerlingen 

op gebied van zelfvertrouwen, welbevinden en persoonlijke keuzes. Vanuit deze 

verschillen wordt verwacht dat er invloed zal zijn op het ervaren gevoel van zelf-

causatie. Onderzoek van Kashima e.a. (2005) geeft aan dat Oosterlingen hierop 

lager scoren. Het ervaren van autonomie heeft ook een emotioneel oogpunt,

namelijk het ervaren van welbevinden. Hoe staat het met de rol van de emotionele 

stemming op het ervaren gevoel van zelf-causatie en welke invloed hebben Oost en 

West op de beleving ervan?

Rol van de emotionele stemming in het Oosten en Westen.        

Westerlingen ervaren meer prettige emoties dan Oosterlingen (Heine, 

Lehman, Markus, & Kitayama, 1999). Dit komt doordat het voor Westerlingen taboe is 

om zich in een cultuur waar individualiteit en uniekheid voorop staan zichzelf

onprettig te voelen. Zich prettig voelen betekent namelijk dat je een adequaat 

individu in de cultuur bent (Heine e.a. 1999). In Nederland is dit bijvoorbeeld het 

eeuwige stramien van gedag zeggen: “Hé, hoe gaat het?” “Goed”. In dit voorbeeld 

wordt enkel op emotioneel nivo geëvalueerd hoe het gaat, zonder nadruk te 

leggen op welke gebeurtenissen men nu eigenlijk heeft meegemaakt. Zich onprettig 

voelen betekent in een meer op  uniekheidgerichte cultuur namelijk dat je niet 

voldoet aan de eisen die de cultuur stelt aan je individualiteit (Heine e.a. 1999). 
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Westerlingen zijn daardoor meer geneigd om subjectieve prettige emoties na te 

streven en onprettige emoties te herzien (Kitayama, Markus & Kurosawa, 1999; 

Markus & Kitayama, 1994).  Wat suggereert dat Westerlingen meer prettige 

stemming zullen ervaren, omdat zij hier expliciet naar op zoek zijn (Markus & 

Kitayama, 1994). Voor Oosterlingen is het voornamelijk noodzakelijk om in 

overeenstemming met de doelstelling van de sociale groep mee te gaan en daar 

kan de eigen emotionele stemming mee interfereren (Heine e.a. 1999). Oftewel de 

groepsdoelstelling is op gebied van stemming belangrijker dan de persoonlijke 

doelstelling. De persoonlijke emotionele ervaring wordt gemodereerd of 

teruggehouden om incongruentie met de groepsdoelstelling te voorkomen. 

Zodoende is er weinig motivatie om een prettige stemming na te streven (Kitayama

e.a. 1999). Onderzoek van Scollon, Diener, Oishi en Biswas (2004) bevestigt dit en laat 

zien dat Westerlingen over het algemeen hogere niveaus van prettige emoties 

ervaren tegenover Oosterlingen, die vooral hogere niveaus van onprettige emoties 

ervaren. Een uitwerking hiervan in sociale context is te zien in het onderzoek van 

Matsumoto, Kudoh, Scherer, en Wallbott (1988) waar naar voren komt dat 

Oosterlingen attributies van verdriet eerder toeschrijven aan zichzelf, minder geloven 

dat je de situatie positief kunt beïnvloeden bij angst en bij schaamte of schuld doen 

alsof er niks gebeurt is.

Deze verschillen in prettige en onprettige emoties tussen het Oosten en 

Westen hebben eveneens invloed op het ervaren gevoel van zelf-causatie. 

Onderzoek naar de invloed van stemming op ervaren gevoel van zelf-causatie door 

Aarts e.a. (2006) laat namelijk zien dat het subliminaal aanbieden van het 

zelfconcept, schema’s over de zelf kunnen activeren die bij depressieve personen 

diszelf-causatie oproept. Depressie is een onprettige stemming. Deze discontrole zal 
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bij depressieve personen in een ambigue situatie het ervaren gevoel van zelf-

causatie op het eigen gedrag verlagen. 

Het ervaren gevoel van zelf-causatie in verschillende culturen. 

Een vriendelijk potje voetbal zal in twee verschillende culturen op twee 

verschillende manieren ervaren worden. Zo zal een Westerling vooral zelfversterkend 

kijken naar zijn rol terwijl een Oosterling vooral zelfkritisch naar de eigen acties zal 

kijken (Markus & Kitayama, 1991). Is men bij een zelfversterkende blik in vergelijking 

met een zelfkritische blik meer geneigd om zelf-causatie aan zichzelf toe te schrijven 

in een ambigue situatie? Daarnaast ervaren Oosterlingen een meer onprettige 

stemming ten opzichte van Westerlingen (Scollon e.a. 2004). Dit suggereert dat de 

culturele bril van de opvatting van autonomie en de emotionele stemming invloed 

hebben op de beleving van het ervaren gevoel van zelf-causatie. 

De eerste vraag is of het vergroten van het ervaren gevoel van zelf-causatie

door het subliminaal aanbieden van gevolgen van een actie net als in Nederland

ook aanwezig zal zijn in Japan? De tweede vraag is of er een verschil is op het

algemeen ervaren gevoel van zelf-causatie in Japan en Nederland? De hypothese 

is dat het subliminaal aanbieden van de gevolgen van een actie inderdaad op een 

stabiel, basaal en fundamenteel nivo plaatsvindt en dus zowel in Nederland als 

Japan optreedt. Daarnaast is de hypothese dat het ervaren gevoel van zelf-

causatie onderhevig is aan culturele interpretatie van de opvatting van autonomie 

en de emotionele stemming, dat de twee culturen hierop zullen verschillen en dat 

men in Japan minder ervaren gevoel van zelf-causatie zal beleven (Markus & 

Kitayama, 1991; Scollon e.a. 2004 ). Tot slot zou de relatie van de opvatting van 

autonomie en de emotionele stemming als culturele bril een mediërende rol kunnen 
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spelen in het effect van land op het algemeen ervaren gevoel van zelf-causatie. 
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Experiment 

In dit experiment hebben de participanten de computertaak van Aarts e.a.

(2005) gedaan. Dit zogenoemde blokjesparadigma omhelst dat zowel de 

participant als de computer in hoog tempo een grijs blokje laten rondgaan op een 

vierkant display met acht witte locaties. Daarna stopt de participant het rondgaan 

van de grijze blokjes, waarna de locatie van één van de grijze blokjes wordt 

getoond. Aangezien het grijze blokje het mogelijke effect kan zijn van de 

handelingen van de participant of computer is de situatie ambigue. In deze 

ambigue context wordt aan de participant gevraagd in welke mate deze het 

gevoel heeft het blokje op de desbetreffende locatie te hebben gestopt. Dit is de 

baseline meting welke vergeleken wordt met het effect dat het vooraf sublimininaal 

aanbieden van de locatie van het grijze blokje zal hebben, een binnenparticipanten 

variabele. Het experiment bestaat uit acht baseline trials en acht subliminaal 

aangeboden gevolgen van een actie trials (de stop locatie).  Dit blokjesparadigma 

wordt zowel in Japan als Nederland afgenomen in respectievelijk het Japans en 

Nederlands. Waarna een vergelijking wordt gemaakt tussen deze twee culturen op 

de mate waarin met het gevoel heeft het blokje op de desbetreffende locatie te 

hebben doen stoppen, een tussenparticipanten variabele. Daarnaast worden de 

Self Determination Scale van Sheldon (1995) en Affect Arousal Scale van Salovey en 

Birnbaum (1989) afgenomen, om respectievelijk de opvatting van autonomie en de 

emotionele stemming te meten en deze te kunnen vergelijken tussen de twee 

culturen, een tussenparticipanten variabele. 
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Methoden

Participanten en design.

Honderd-en-drie-en-vijftig studenten, waarvan 73 aan de Universiteit van 

Utrecht in Utrecht, Nederland en 80 van de Universiteit van Toyo in Tokyo, Japan 

hebben meegedaan voor cursusaccreditatie of een kleine financiële vergoeding.  

Met leeftijd (X=22.20, SD=4.88) en geslacht (39% man) die gelijk verdeeld zijn in de 

steekproeven van de twee landen. 

Experimentele taak en procedure.

Participanten werkten in afzonderlijke ruimtes aan de computertaak. Er werd 

vermeld dat de studie ontworpen is om de gevoelens van persoonlijke controle te 

meten.  Hierom werd participanten gevraagd een grijs blokje te doen bewegen 

over een vierkant display in tegengestelde klok richting door de s-knop ingedrukt te 

houden.  Het display bestaat uit acht witte locaties. De computer beweegt 

onafhankelijk van de participant een ander grijs blokje langs het pad met dezelfde 

snelheid maar in tegengestelde richt, met de klok mee. Op een bepaald punt wordt 

de participanten gevraagd zo snel mogelijk op de enter-knop te drukken (zie figuur 1 

voor een illustratie van de taak). Deze actie maakt één van de witte locaties zwart, 

welke staat voor of de locatie van het blokje van de computer of de participant 

toen zij op stop drukten. Het zwarte blokje is dus of wel of niet het effect van de actie 

van de participant. De cues om te reageren werden aangeboden in het midden 

van het display. Participanten werd gevraagd om op te blijven letten op het midden 

van het display voor deze cues. Na elke stop, geven participanten aan of zij de 

locatie van het zwarte vierkant hebben veroorzaakt.  Het ervaren gevoel van zelf-

causatie werd gemeten op een 10-punt Likert antwoordschaal met (helemaal niet, 1 
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– helemaal wel, 10). De stop locatie werd twee keer gepresenteerd op elk van de 

acht locaties op het display. Het experiment bestaat uit zestien trials. De trials werden 

in volgorde van kans gepresenteerd. 

Fig. 1. Visualisatie van de experimentele taak, waarin te zien is hoe de grijze blokjes in 

tegengestelde richting zullen bewegen op het display met acht locaties. 

Presentaties in elke trial.

Elke trial begint met een waarschuwingssignaal. Daarna komt de boodschap 

“start” tevoorschijn, welke gepresenteerd wordt totdat men de s-knop indrukt. Een 

seconde nadat men de s-knop ingedrukt heeft en houdt, beginnen de blokjes van 

de participant en de computer over het display te bewegen, om en om 

weergegeven. De blokjes werden op elke positie 60ms gepresenteerd. De snelheid 

van 1 rondje is 960ms (60ms*8 locaties*2 participant en computer). Het aantal 

rondjes in een trial die worden voltooid voordat “stop” verschijnt wordt gevarieerd 

tussen 8 en 10, welke random door de computer wordt gekozen. Vanaf het moment 

dat de boodschap “stop” werd gepresenteerd, zijn enkel acht witte locaties 

zichtbaar, totdat de participant op de enter-knop drukt. Op die respons wordt er 
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een zwart blokje gepresenteerd na 100ms, voor één seconde.  De locatie van dit 

blokje is altijd vier posities verder dan de laatste positie van het vierkant voordat het 

woord “stop” wordt gepresenteerd. Bijvoorbeeld, het zwarte blokje wordt 

gepresenteerd in de rechter onder hoek positie nadat de participant zijn laatste 

grijze blokje wordt gepresenteerd in de linker boven hoek. Oftewel, participanten 

hebben geen echte zelf-causatie over de positie van het zwarte blokje naar 

aanleiding van de eigen acties. 

Subliminale aanbieding

In acht trials, wordt het zwarte blokje gepresenteerd op een vaste stop positie 

voor de boodschap “stop”. Daarin komt dus de prime locatie overeen met de 

gepresenteerde locatie van het zwarte blokje.   De positie prime komt 40ms na de 

laatste presentatie van het blokje van de participant. Positie primes worden 34ms 

gepresenteerd en worden 46ms later gevolgd door de boodschap “stop”, met als 

totale tijd 120ms. In de geen effect prime conditie werd de positie van het zwarte 

blokje niet vastgezet, de positie werd in het wit 34ms gepresenteerd. De priming 

gebeurtenis wordt toegepast op elke locatie, waaruit acht herhalingen van de 

effect conditie prime zitten en de geen effect conditie prime. 

Autonomie

Autonomie wordt aan de hand van de Self Determination Scale van Sheldon 

(1995) gemeten met een 10-item schaal (α=0.71).  

Stemming

De stemming schaal wordt direct na het experiment aan de hand van de 

Affect Arousal Scale van Salovey en Birnbaum (1989) afgenomen. De items beogen 

te differentiëren op stemming aan de hand van een 3-item schaal (α=0.66). 
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Debriefing

Aan het einde van het experiment volgt voor de participanten een 

nabespreking of men de aard van het experiment doorhad,  de subliminale 

aanbieding had gezien of iets anders was opgevallen. Geen van de participanten 

gaf aan het experiment door te hebben, de subliminale aanbieding te zien of iets 

anders relevants te hebben opgemerkt. 
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Resultaten

Effecten op het ervaren gevoel van zelf-causatie.

De gemiddelde waarden van het ervaren gevoel van zelf-causatie over de 

acht baseline trials en acht subliminaal aangeboden gevolgen van een actie trials 

zijn onderworpen aan een 2 X (de gevolgen van een actie: nee vs. ja) binnen 

participanten X 2 (land: Nederland vs. Japan) tussen participanten ANOVA. Het 

hoofdeffect van de effect prime is significant,   F(1,151)=19.52, p<.001, η2=.11; het 

ervaren gevoel van zelf-causatie is hoger in de effect prime conditie, dan in de 

baseline conditie. Het hoofdeffect van land is significant F(1,151)=6.32, p=.01, η2=.04; 

het ervaren gevoel van zelf-causatie is lager in Japan dan in Nederland. Zie figuur 2 

voor de gemiddelden. Er is geen significant interactie-effect gevonden. 
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Fig. 2. Gemiddelde scores van de gevolgen van een actie (nee vs. ja) en land 

(Nederland vs. Japan). 

Effect van autonomie en stemming op het ervaren gevoel van zelf-causatie.
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Om een verschil van autonomie en stemming op de variabele land te 

verklaren is gebruik gemaakt van een ANOVA met respectievelijk 2 X (schaal: self vs.

mood) X 2 (land: Nederland vs. Japan) tussen participanten. Er is een significant 

verschil van de opvatting van autonomie tussen de culturen met F(1,151)=17.62, 

p<.001, η2=.10, waarbij Nederland hoger scoort op autonomie. Er is een significant 

verschil van de emotionele stemming tussen de culturen met F(1,151)=47.52, p<.001, 

η2=.24, waarbij Nederland een meer positieve stemming heeft dan Japan. Zie tabel 

1 voor gemiddelden. 

Autonomie Stemming

Nederland 3.98 5.80

Japan 3.62 4.07

Tab.1. Gemiddelde score van autonomie en stemming op land (Nederland vs. 

Japan).

Effect van mediator door autonomie en stemming op het ervaren gevoel van zelf-

causatie.

Aangezien Japanse deelnemers lager scoren op autonomie en stemming 

dan de Nederlandse, wordt er bekeken of deze twee schalen de relatie met land en 

ervaren gevoel van zelf-causatie medieren. De regressie van autonomie met het 

ervaren gevoel van zelf-causatie is significant, F(1,150) = 14.94, p < .001. Echter, laat 

de analyse van autonomie als covariaat in deze relatie zien dat het ervaren gevoel 

van zelf-causatie tussen de landen niet meer significant van elkaar verschilt, F(1,150) 

= 1.53, ns. Een Sobel test liet eveneens zien dat het mediator effect van autonomie 

significant is met z=2.05, p=.04. De regressie van stemming op het ervaren gevoel 
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van zelf-causatie is niet significant F(1,150) = 1.62, ns. De analyse met stemming als 

covariaat laat zien dat het effect op het ervaren gevoel van controle tussen de 

landen nog steeds significant is, F(1,150) = 4.09, p = .04. Dit duidt erop dat vooral de 

opvatting van autonomie en in mindere mate de emotionele stemming mediator zijn 

op de effecten van land op het ervaren gevoel van ervaren gevoel van zelf-

causatie.  
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Discussie

De huidige studie laat twee hoofdeffecten zien die in overeenstemming zijn 

met de hypothesen en eerder onderzoek.  Uit de resultaten blijkt namelijk dat het 

subliminaal aanbieden van de gevolgen van een actie net voor een bepaalde 

handeling bij zowel Nederlandse als Japanse deelnemers het ervaren gevoel van 

zelf-causatie vergroot. Deze resultaten zijn in overeenstemming met de bevindingen 

van Aarts e.a. (2005) en Aarts (2007). Daarnaast valt uit de resultaten af te leiden dat 

Japanners en Nederlanders van elkaar verschillen op de opvatting van autonomie, 

de emotionele stemming en het gevoel van zelf-causatie. In alle drie de gevallen 

scoren Nederlanders hoger dan Japanners en  deze resultaten komen overeen met 

bevindingen van Markus & Kitayama, (1991) en Scollon e.a. (2004). Tot slot mediëren

autonomie en in mindere mate stemming de relatie tussen land en het ervaren 

gevoel van zelf-causatie. Dit betekent dat het subliminaal aanbieden van de 

gevolgen van een actie net voor een bepaalde handeling het ervaren gevoel van 

controle vergroot, los van de culturele verschillen op de opvatting van autonomie 

en de emotionele stemming. 

Het belang van deze studie is dat er tussen culturen niet 

alleen verschillen zijn, maar ook overeenkomsten in de ervaring van zelf-causatie. 

Meer specifiek is één van die overeenkomsten tussen mensen dat het gevoel van 

zelf-causatie onbewust vergroot kan worden, ongeacht culturele verschillen. Dat wil 

zeggen, dat de resultaten van deze studie suggereren dat er mogelijk een 

mechanisme huist in de mens, dat ons in staat stelt een gevoel van zelf-causatie te 

ervaren over de eigen acties en gevolgen in de wereld, zonder daarbij na te 

denken. Ongeacht of men deze gevolgen ook daadwerkelijk veroorzaakt heeft of 

bewust over nagedacht heeft, een illusie van controle. Bij deze illusie van 
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controle speelt ook de opvatting van autonomie een bepalende rol op de grote 

van deze illusie. 

Implicaties

Dat er culturele verschillen bestaan is een feit, zo zal een voetbalwedstrijd in 

twee verschillende culturen inderdaad op twee verschillende manieren worden 

ervaren: zelfversterkend of zelfkritisch (Markus & Kitayama, 1991). Het menselijk 

lichaam is het gereedschap om een aantal processen mee waar te nemen om tot 

een gevoel van zelf-causatie te komen.  Deze processen zullen als volgt aan bod 

komen: binding van actie en tijd, perceptie van de gevolgen van een actie, 

beleving van een gevoel van zelf-causatie en het doel van die beleving.  

Eén van die processen is een binding tussen actie 

en tijd. Er verstrijkt een tijdsperiode tussen de start van een actie en de perceptie van 

de gevolgen van een actie. De inferentie van deze tijdsperiode is echter niet geheel 

foutloos, zo is er een bias in de perceptie van tijd waardoor actie en gevolg dichter 

bij elkaar liggen (Haggard, Clark & Kalogeras, 2002). Haggard et al. (2002) 

beschrijven het temporele binding effect als een proces dat percepties van tijd op 

actie en gevolg mentaal dichter naar elkaar toeschuift. Oftewel doordat mentaal 

oorzaak en gevolg dichter bij elkaar liggen wordt het ervaren gevoel van zelf-

causatie vergroot, dit wordt door Wegner (2002) beschreven als apparent mental 

causation. Aangezien het temporele binding effect een onderdeel is van een 

proces tot het gevoel van zelf-causatie is de vraag of  het temporele binding effect 

eveneens een universeel karakter zou kunnen hebben, ondanks culturele verschillen 

op de perceptie van tijd (Hall, 1973).



23

Om gevolgen van een actie waar te kunnen nemen is perceptie noodzakelijk. 

Perceptie is het proces van informatie verzameling door de verschillende zintuigen 

van het menselijke apparaat (Matsumoto & Juang, 2004). Perceptie is onderhevig 

aan context: zo zal een lauwe kom met water warm aanvoelen als je daarvoor je 

hand in ijsoud water had zitten (Segall, 1979). Op gebied van visuele perceptie is te 

zien dat bijvoorbeeld de Mueller-Lyer illusie in verschillende culturen anders 

beantwoord wordt, zie figuur 3. 

Fig. 3. Welke lijn is langer?

Deze culturele verschillen op waarneming roepen in combinatie met de context 

gevoeligheid de vraag op in welke mate de perceptie van de gevolgen van een 

actie onderhevig zijn aan context. Een vraag voor vervolgonderzoek zou zijn of de 

perceptie van de gevolgen van een actie via de culturele bril te beïnvloeden zijn. In 

deze bril zijn de opvatting van autonomie en de emotionele stemming elk één van

de glazen, die respectievelijk meer toegankelijk en meer prettig gemanipuleerd 

kunnen worden. Zo wordt veronderstelt dat men Oosterlingen meer op Westerlingen 

zou kunnen laten lijken. 

Na een binding van tijd en een perceptie van de gevolgen volgt er een 

beleving van het ervaren gevoel van zelf-causatie. Wat betekent dit gevoel in het 

licht van de gevonden resultaten? De computertaak van Aarts e.a. (2005) creëerde 

een ambigue situatie. Nadat het blokje werd gestopt werd gevraagd in welke mate 

men het gevoel heeft het blokje op die locatie te hebben gestopt. Echter werden 
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de locaties in de computertaak gemanipuleerd en waren deze vooraf vastgesteld. 

Alle ervaren gevoel van controle in deze taak is illusoire. Japanners scoorden over 

het algemeen lager dan Nederlanders. Een interessante vervolgvraag is of 

Japanners in deze computertaak meer realistisch zijn als men in ogenschouw neemt 

dat de zelf-causatie in deze taak illusoir is? 

Na de beleving van het ervaren gevoel van zelf-causatie moet deze ook een 

doel hebben. In het dagelijks leven is de verwachting dat men aan het gevoel van 

zelf-causatie verantwoordelijkheid ontleent over de eigen acties. Een lager gevoel 

van zelf-causatie zou minder het nemen van verantwoordelijkheid tot gevolg kunnen 

hebben. In het Oosten is het nemen van minder verantwoordelijke terug te zien in 

meer conformiteit en gehoorzaamheid (Punetha, Giles & Young, 1987). Daarnaast 

zullen Oosterlingen eerder samenwerken en de poet eerlijk verdelen ten opzichte 

van Westerlingen die persoonlijk gewin ambiëren. Voor Oosterlingen staat 

coöperatie met de groep voorop in tegenstelling tot de persoonlijke 

verantwoordelijkheid (Domino, 1992).  

Conclusie

Concluderend zal men een groter gevoel van controle ervaren als men net 

voor een bepaalde handeling de gevolgen van deze handeling gepresenteerd 

krijgt. Dit fenomeen lijkt plaats te vinden ondanks de culturele bril waarmee dit 

gevoel van controle beleefd wordt door verschillen op autonomie en stemming. 

Hiermee lijkt het mogelijk dat er een basaal mechanisme in de mens huist dat een 

relatie legt tussen de eigen geïnitieerde actie en het geobserveerde effect.  Dit 

basale mechanisme infereert een zelf-causatie uit deze relatie en deze kan het 

ervaren gevoel van controle vergroten of men de effecten nu heeft veroorzaakt of 
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niet.  In het dagelijkse leven wil dit zeggen dat men controle ervaart over effecten 

die misschien helemaal niet door zichzelf zijn veroorzaakt, maar wel als zodoende 

worden geïnterpreteerd. Het ervaren van controle zou positieve sociale en 

psychologische effecten met zich mee kunnen brengen om dit fenomeen te 

hanteren. Oftewel kan de mens nu echt in de toekomst kijken en andere trucks van 

de geest vertonen ongeacht onze culturele achtergrond, of is het enkel de illusie van 

controle. 
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