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Het eerste experiment moest aantonen dat
de 1:1,5 verhouding esthetischer wordt ge-
vonden dan de gulden snede verhouding.
Het tweede experiment - uitgevoerd aan de
Universiteit van Regensburg - toonde de
invloed van toevoeging van kenmerken
van het Kindchenschema aan het gezicht
van een vrouw.

Gulden snede
De reden om de gulden snede nog eens on-
der de loep te nemen, vindt zijn oorsprong
in een artikel uit de Volkskrant waarin een
gezicht van een vrouw werd afgebeeld. In
dit gezicht had men rechthoeken getekend
volgens de gulden snede verhouding.
Vervolgens werd geconstateerd dat deze
vrouw mooi werd gevonden, want kijk
maar: haar hele gezicht was opgebouwd
volgens de verhoudingen van de gulden
snede. Zelden heb ik grotere onzin gelezen.
Ik ben ervan overtuigd dat ik in staat ben
om in bijvoorbeeld een portret van het
monster van Frankenstein of van de hunch-
back van de Nôtre Dame evenveel gulden
snede rechthoekjes te ‘prutsen’ en daar-
mee te ‘bewijzen’ dat het hier om twee
zeer aantrekkelijke mannen gaat.
Uit onderzoek van Boselie (1982) is al ge-
bleken dat wat betreft esthetische waarde-
ring de gulden snede niet beter scoort dan
bijvoorbeeld de 1:1,5 verhouding (waarbij
één zijde van een rechthoek 1,5 maal de
lengte heeft van de andere). Boselie vond

zelfs dat deze verhouding de voorkeur had
van de meeste van zijn proefpersonen (fi-
guur 1). In het tijdens mijn oratie uitge-
voerde experiment liet ik twee keer naast
elkaar de 1:1,5 en de gulden snede verhou-
ding zien (uiteraard zonder de aanduidin-
gen erbij die in de figuren bij dit artikel
staan). In het eerste experiment is de leng-
te van de verticale lijnen gelijk gekozen (fi-
guur 2). In het tweede is het oppervlak van
de rechthoeken gelijk gehouden (figuur 3). 
De aanwezigen konden door middel van
stemkastjes, die van te voren op de tafels
voor hen waren neergelegd, hun voorkeur
uitspreken. De resultaten van de stemming
zijn te zien in de figuren 4 en 5. Van de
aanwezigen brachten 163 personen hun
stem uit. Bij het eerste experiment koos 51
procent voor de 1:1,5 verhouding. Bij het
tweede experiment was dat 52 procent.
Deze resultaten bevestigen slechts gedeel-
telijk de bevindingen van Boselie. Er kan
worden geconcludeerd dat de gulden sne-
de verhouding niet de voorkeur van de
aanwezigen genoot. Er kan echter niet
worden geconstateerd dat de 1:1,5 verhou-
ding wél die voorkeur genoot. Daarvoor
zijn de verschillen te gering. 
In mijn experiment was sprake van 163
respondenten, Boselie gebruikte er slechts
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Figuur 1 - Resultaten van het experiment van
Boselie (1982). 
Verklaring:
- altijd 1:1,5 = het aantal proefpersonen dat in
alle experimenten (12 in totaal) de voorkeur gaf
aan de 1:1,5 verhouding
- >50% 1:1,5 = het aantal proefpersonen dat in
meer dan de helft van de experimenten de voor-
keur gaf aan de 1:1,5 verhouding (‘altijd 1:1,5’ in-
begrepen)
- >50% gulden snede = het aantal proefperso-
nen dat in meer dan de helft van de experimen-
ten de voorkeur gaf aan de gulden snede verhou-
ding (‘altijd gulden snede’ inbegrepen)
- altijd gulden snede = het aantal proefpersonen
dat in alle experimenten (12 in totaal) de voor-
keur gaf aan de gulden snede verhouding

Figuur 2 - De wijze waarop de 1:1,5 en de gulden
snede verhouding in het eerste experiment wer-
den aangeboden (in werkelijkheid genummerd
en zonder de toelichting eronder).
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30. Dat pleit voor een grotere betrouwbaar-
heid van mijn experiment. Daar staat
tegenover dat ik slechts twee van de twaalf
door Boselie uitgevoerde experimenten heb
herhaald, en dat de omstandigheden waar-
in hij zijn experimenten uitvoerde zonder
twijfel beter gecontroleerd waren. Bij mijn
experimenten zat een belangrijk deel van
de respondenten (noodzakelijkerwijs) niet
recht voor het projectiescherm.

Kindchenschema
In 1943 publiceerde de Oostenrijkse bioloog
Konrad Lorenz in het Kindchenschema (fi-
guur 6) zijn bevindingen ten aanzien van
gezichten en lichaamsverhoudingen van
kleine kinderen en jonge dieren in vergelij-
king tot die van volwassenen. Typerend
voor kleine kinderen en jonge dieren zijn
volgens Lorenz:
- een groot hoofd in verhouding tot het

gehele lichaam,
- een relatief groot (hoog) voorhoofd,
- de ogen, neus en mond bevinden zich

laag in het gezicht,
- grote, ronde ogen,
- een kleine, korte neus,
- ronde wangen, 
- een kleine kin.

Later onderzoek, onder meer van Alley
(1983) toonde aan dat volwassenen door
dergelijke kenmerken vertederd raken en
de behoefte krijgen het kind (of het jonge
dier) te beschermen en verzorgen.
Onderzoek aan de Universiteit van
Regensburg (Braun, e.a., 2001) laat zien dat,
indien dergelijke kenmerken worden toege-
voegd aan een vrouwengezicht, dit de aan-
trekkelijkheid van het gezicht verhoogt.

In het derde en vierde experiment tijdens
mijn oratie herhaalde ik twee van de expe-
rimenten van de Universiteit van
Regensburg. Aan twee vrouwengezichten
werden kenmerken van het
Kindchenschema toegevoegd (Braun, e.a.,
2001). De mate waarin dit gebeurde, werd
in percentages uitgedrukt. Deze getallen
vormen verhoudingsgetallen en hebben
geen absolute betekenis. 
In  figuur 7 zijn de gezichten te zien zoals
ze werden aangeboden, geplaatst in een
willekeurige volgorde. In figuur 8 zijn de
gezichten in de volgorde gezet van de mate
waarin Kindchenschema-karakteristieken
zijn toegevoegd. Links het originele por-
tret, aangeduid met honderd procent;
rechts het meest gemanipuleerde portret,
omschreven met vijftig procent origineel,
vijftig procent toegevoegde
Kindchenschema-kenmerken. In deze fi-
guur zijn de resultaten van het onderzoek
aan de Universiteit van Regensburg weer-
gegeven. In figuur 9 zijn de resultaten te
zien van mijn herhaling van dit experi-
ment. Opvallend is dat daar waar de herha-
ling van het onderzoek volgens Boselie aan-
merkelijk minder duidelijke resultaten op-
leverde, in dit geval de resultaten van
Regensburg zelfs nog werden overtroffen.
Bijna tachtig procent van de respondenten
gaf de voorkeur aan de 60/40 of 50/50 ver-
houding, tegen nog geen zestig procent in
het onderzoek van Regensburg.
In het tweede experiment werden verge-
lijkbare resultaten gevonden. Uit de resul-
taten van het onderzoek van Regensburg
blijkt een veel minder sterke voorkeur voor
het gezicht met de toegevoegde kenmer-
ken van het Kindchenschema, hoewel het
originele gezicht het laagst scoort (statis-
tisch significant volgens de onderzoekers).
Mijn experiment leverde een veel duidelij-
ker beeld; circa 45 procent van de respon-
denten gaf de voorkeur aan de twee meest
gemanipuleerde gezichten. 

Verder onderzoek
De vraag is: wat heeft een ontwerper hier
aan (meer dan dat het misschien ‘nice to
know’ is)? Helaas niet al te veel. Als hij kin-
derspeelgoed moet ontwerpen - Barbie of
bijvoorbeeld Furby - kan hij er zijn voordeel
mee doen. En wellicht ook bij producten
die kenmerken van gezichten hebben, zoals
auto’s (zie het artikel over autolampen van
Thijs van Dooren elders in dit nummer).
Wel geeft het een richting aan waarin ik
binnen de opleiding Industrieel Ontwerpen
aan de Universiteit Twente verder onder-

zoek wil gaan doen. Aansluitend op lopend
onderzoek binnen de vakgroep OPM
(Ontwerp, Productie en Management) met
betrekking tot ‘what if design’*), willen we
proberen gereedschappen te ontwikkelen
die ontwerpers kunnen ondersteunen bij
het nemen van besluiten op het gebied van
vormgeving en productie.

* Met ‘what if design’ wordt bedoeld: wat bete-
kent het voor een ontwerp als één van de vari-
abelen wordt gewijzigd? Bijvoorbeeld: wat
zijn de consequenties voor een product als het
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Figuur 6 - Het Kindchenschema (Lorenz, 1943) 
visualiseert de kenmerken van gezichten van
kleine kinderen en jonge dieren in vergelijking
tot volwassenen.
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Figuur 3 - De wijze waarop de 1:1,5 en de gulden
snede verhouding in het tweede experiment wer-
den aangeboden (in werkelijkheid genummerd
en zonder de toelichting eronder).

Figuur 4 - Resultaten experiment 1.

Figuur 5 - Resultaten experiment 2.
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in aluminium wordt uitgevoerd, terwijl dat in
kunststof is ontworpen? Het doel van ‘what if
design’ bij een dergelijke vraag is dat de com-
puter grotendeels (liefst helemaal) kan voor-
spellen wat de gevolgen zijn, zonder dat er een
volledig nieuw ontwerpproces moet worden
doorlopen.

Referenties
- Alley, T.R., (1983), Infantile head shape as
an elicitor of adult protection, Merrill
Palmer Quarterly, 29, 411-427.
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Figuur 7 - Het gezicht en de manipulaties daar-
van, dat werd gebruikt voor het derde experi-
ment.

Figuur 8 - Resultaten van het onderzoek van de
Universiteit van Regensburg met betrekking tot
het gezicht uit figuur 7.

Figuur 9 - Resultaten van het derde onderzoek in
Twente (zie ook figuur 7).

Voor wie zelf wil experimenteren:
www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_II/Psychologie/Psy_II/beautycheck/kindchenschema/kindchenschema-exp.htm 

- Braun, Christoph, Martin Gründl, Claus
Marberger & Christoph Scherber, (2001),
Beautycheck,Ursachen und Folgen von
Attraktivität, Universität Regensburg.
- Lorenz, Konrad, (1943), Die angeborenen
Formen möglichen Verhaltens, in:
Zeitschrift für Tierpsychologie, 5, 235-409. 

DE UITGEVER VAN DIT BLAD
HOUDT VAN HARDE CIJFERS
Het tijdschrift dat u nu in handen hebt, is aangesloten bij HOI. HOI is het Instituut voor Media
Auditing, hetgeen vakjargon is voor een instituut dat in ons land de oplagecijfers controleert
van gedrukte media. Dus van dagbladen, van tijdschriften, van vakbladen, noem maar op.

Die harde oplagecijfers betekenen duidelijkheid voor adverteerders. Dan weten zij immers
precies wat de tarieven voor adverteren moeten waarmaken. Dan zijn ze niet meer overgele-
verd aan vertrouwen op de blauwe ogen van een uitgever. 

Kortom, alle titels die aangesloten zijn bij HOI, hebben zich verzekerd van een keurmerk voor
eerlijkheid. Dankzij de harde cijfers. Wat inderdaad te denken geeft ten aanzien van titels die
niet een HOI-vermelding in hun colofon hebben opgenomen.

DE HARDE CIJFERS
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