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College	1	
	
1. Practicalia	
	

1.1 Praktische	afspraken	
	

• Prof.	Geerardyn	&	prof.	De	Vleminck	
	

• Teksten	hoorcolleges:	
	
-	Reader	‘History	of	Psychology’,	enkel	deel	1.		
-	Boek	‘Psychologie	van	het	oordeel’,	p.	1-145,	belangrijk	dat	het	is	
voorbereid	tegen	paasvakantie.	
-	Cursustekst	‘Geschiedenis	van	de	psychologie’,	teksten	over	de	5	lessen	
na	de	paasvakantie	
	

• PPT’s	hoorcolleges		
	
-	Slides	zijn	ook	leerstof!		
-	Elke	vrijdag	na	les	beschikbaar	
-	Slides	geven	duidelijkheid	en	gewicht	aan	bepaalde	onderwerpen!	
	

• Examen	
	
-	40	korte	vragen	(open	vragen,	soms	meerkeuzevraag)	
-	2	uur	
-	Grondig	en	gedetailleerd	studeren!	
à	Bv.	Meerkeuze	(juiste	of	foute	stelling	aanduiden),	strekking	geven,	
eeuw	opgeven	(zaken	kunnen	situeren	in	tijd).		Vragen	die	pijlen	naar	
inzicht	(verschillende	zaken	worden	met	elkaar	in	verband	gebracht).	
Toepassingsvragen	(krijgt	bepaalde	stelling,	probleem,…	en	er	wordt	
gevraagd	in	welke	stroming,	auteur,…	die	uitspraak	zou	kunnen	
voorkomen).		
	

• Planning	hoorcolleges		
	
-	Zie	slides	college	1	
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2. Inleiding:	Wat	is	‘de	geschiedenis’	van	‘de	psychologie’?	
	
Te	vinden	in	hoofdstuk	1	van	de	reader.	
	

2.1 Vaststelling	
	
Er	kan	worden	vastgesteld	dat	er	een	zeer	grote	diversiteit	is	in	de	psychologie.	Er	
zijn	veel	verschillende	strekkingen	die	met	specifieke	vragen	bezig	zijn	(bv.	Sociale	
psychologie,	ontwikkelingspsychologie,	evolutionaire	psychologie,…).		
In	 de	 psychologie	 houdt	 men	 zich	 bezig	 met	 het	 onbewuste,	 de	 onbewuste	
tendensen.		
	
Uitgangspunt	van	de	reader:		
De	psychologie	is	geen	eenheid,	er	is	heterogeniteit	aanwezig	in	het	diverse	geheel.		
	
	

2.2 Historisch	onderzoek	
	
Psychologie	wordt	waargenomen	als	een	autonome	discipline.	Pas	wanneer	je	een	
onderscheid	 maakt	 tussen	 het	 verleden	 en	 het	 heden,	 kan	 je	 zien	 dat	 er	 veel	
verschillende	maatschappelijke	historische	ontwikkelingen	zijn	geweest.		
	
De	 psychologie	 is	 nog	 relatief	 jong	 en	 heeft	 nog	 geen	 centrale	 status	 in	 de	
maatschappij	verworven.	Voor	de	jaren	’70	was	er	voornamelijk	een	tendens	om	
de	wetenschappelijke	waarde	van	de	psychologie	uit	te	leggen	aan	anderen.	Men	
wou	anderen	ervan	overtuigen	dat	psychologie	een	autonome	discipline	was	en	
dat	die	ook	wetenschappelijk	te	werk	ging.	Dit	wordt	de	traditionele	benadering	
genoemd.	
	
Vandaag	de	dag	moet	de	psychologie	niet	meer	bewijzen	dat	hij	wetenschappelijk	
is	en	gaat	het	vooral	over	de	context	in	historisch	licht.	Vanaf	de	jaren	’70	houdt	
men	zich	hiermee	bezig.	Dingen	hebben	geen	betekenis	in	en	uit	zichzelf,	het	is	dus	
van	belang	om	alles	in	een	historische	context	te	plaatsen.	Enkel	hieruit	krijgt	iets	
betekenis.	 Dit	 wordt	 ook	 wel	 de	 hedendaagse	 benadering	 genoemd.		
	
Men	wil	inzicht	krijgen	in	de	grote	diversiteit	die	binnen	deze	discipline	aanwezig	
is.	Het	is	bijvoorbeeld	belangrijk	om	duidelijk	te	maken	dat	er	een	groot	verschil	is	
tussen	psychologen,	psychotherapeuten,	psychiaters,	etc.		
	
Kortom	zijn	er	twee	tendensen:	
	
1.	Voor	de	jaren	’70	de	tendens	om	de	wetenschappelijke	waarde	van	psychologie	
te	bewijzen	en	te	verdedigen;	
2.	 Na	 de	 jaren	 ’70	 de	 tendens	 om	 dingen	 betekenis	 te	 geven	 door	 ze	 in	 een	
historische	context	te	plaatsen.		
	



	 7	

2.3 Historiografische	spanningsvelden	
	
Er	zijn	diverse	manieren	om	de	geschiedenis	van	de	psychologie	te	benaderen.	Dit	
kan	 vanuit	 verschillende	 invalshoken	 of	 bekommernissen.	 Het	 schrijven	 van	
geschiedenis	 of	 geschiedschrijving	 wordt	 ook	 wel	 historiografie	 genoemd.		
	
De	vraag	van	de	historiografie:	
Hoe	 schrijven	 we	 precies	 die	 geschiedenis?	 Dit	 hoeft	 niet	 enkel	 over	 de	
geschiedenis	van	de	psychologie	te	gaan,	het	kan	ook	over	andere	wetenschappen	
gaan.	
à	 bv.	 In	 de	 reader:	 de	 auteur	 heeft	 een	 bepaalde	 interesse	 en	 die	 komt	 ook	
duidelijk	naar	voor	in	het	boek.		
	
2.3.1 Spanningsvelden	

	
Presentisme	vs.	Historicisme		
	
Presentisme	 is	het	bekijken	van	de	geschiedenis,	uitsluitend	vanuit	onze	
hedendaagse	interesses.	De	geschiedenis	wordt	geïnterpreteerd	vanuit	een	
hedendaags	standpunt.	Men	gaat	als	het	ware	het	verleden	bekijken	in	een	
‘toestand	van	het	huidige’.	De	mens	beschuldigd	zich	hieraan	wanneer	men	
extreem	de	nadruk	op	het	hedendaagse	standpunt	legt.	
	
Opmerking:	 Als	 men	 de	 geschiedenis	 schrijft	 vandaag,	 denkt	 men	 altijd	
vanuit	 ons	 hedendaags	 standpunt.	 Het	 is	 altijd	 zo	 dat	 als	 wij	 aan	
geschiedenis	doen,	ons	hedendaags	standpunt	altijd	(ongewild)	aanwezig	
is.	We	kunnen	dit	tegemoet	komen	door	ons	hiervan	bewust	te	zijn.	Maar	
zelfs	al	willen	we	het	wegfilteren,	 toch	zullen	we	enkel	kunnen	schrijven	
vanuit	ons	hedendaags	standpunt.	Het	presentisme	is	niet	verkeerd,	maar	
het	is	wel	verkeerd	als	het	iets	exclusief	wordt.	Het	volledig	uitfilteren	van	
ons	 hedendaags	 standpunt	 is	 in	 zekere	 zin	 onmogelijk!	 Dit	 kan	 dus	 een	
valkuil	 worden.	 We	 kunnen	 ons	 niet	 loskoppelen	 van	 het	 hedendaagse	
perspectief	en	het	zal	dus	altijd	aanwezig	zijn.	
	
Het	historicisme	is	de	poging	om	precies	te	schrijven	vanuit	het	standpunt	
van	 een	 bepaalde	 periode	 (het	 tegenovergestelde	 van	 het	 presentisme).	
Men	houdt	geen	rekening	met	de	hedendaagse	standpunten	en	proberen	dit	
volledig	 weg	 te	 filteren.	 Men	 wil	 zo	 authentiek	 mogelijk	 een	 bepaalde	
periode	 reconstrueren,	 maar	 men	 vergeet	 dat	 we	 soms	 ongewild	
hedendaagse	concepten	integreren	in	de	tekst.		
à	Bv.	In	historische	films	waar	men	zo	reëel	mogelijk	een	bepaalde	context	
probeert	te	schetsen.	Er	zijn	soms	bepaalde	items	of	concepten	die	toen	niet	
bestonden	toch	te	vinden	in	de	film	of	boek	(bv.	Een	zendmast	te	zien	in	een	
film	over	de	middeleeuwen).		
	
We	zitten	altijd	gevangen	tussen	deze	twee	spanningen.	In	de	geschiedenis	
probeert	 men	 zich	 hieruit	 te	 vechten	 door	 het	 ‘eclectis	 perspectief’	 te	
handhaven.	Men	probeert	de	geschiedenis	zo	authentiek	mogelijk	weer	te	
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geven,	maar	men	is	er	zich	wel	van	bewust	dat	we	dit	niet	anders	kunnen	
schrijven	dan	vanuit	het	hedendaagse	standpunt.	
	
Great	men	view	vs.	Zeitgeist	
	
Bij	 de	 ‘Great	 men	 view’	 wordt	 er	 gefocust	 op	 de	 figuren/belangrijke	
mensen	 (great	men).	 Er	 wordt	 een	 overzicht	 van	 figuren	 gegeven	 en	 er	
wordt	 gezegd	 dat	 zij	 degenen	 zijn	 die	 een	 bepaalde	 tijdsperiode	 hebben	
beïnvloed.	 Deze	 belangrijke	 persoon	 is	 de	 oorsprong	 van	 een	 bepaalde	
manier	van	denken.		
à	 Bv.	 Descartes	 is	 de	 grondlegger	 van	 het	 ware	 denken.	 Hij	 heeft	 zijn	
stempel	op	die	tijdsperiode	gedrukt.		
	
Zeitgeist	 legt	 dan	 weer	 het	 accent	 op	 het	 feit	 dat	 deze	 figuren	 zelf	 het	
product	zijn	van	een	bepaalde	tijd.	De	figuren	zijn	de	kinderen	van	de	tijd.	
Alle	denkers	zijn	dus	op	hun	beurt	het	product	geweest	van	een	bepaald	
tijdsgewricht.		
à	Bv.	Descartes	is	de	spreekbuis	geweest	van	een	bepaald	denken	in	een	
bepaalde	tijd.	Het	denken	was	al	aanwezig,	het	denken	circuleerde	al	in	die	
tijd.	Hij	heeft	er	gewoon	op	de	meest	adequate	manier	vorm	aan	gegeven.		
	
Continuïteit	vs.	Discontinuïteit	
	
Continuïteit	wil	zeggen	dat	er	een	continue	opeenvolging	is	van	zaken,	met	
daarbij	 de	 gedachte	 dat	 er	 een	 vooruitgang	 is	 in	 de	 geschiedenis	 (wij	
kunnen	 psychologische	 vragen	 nu	 al	 veel	 beter	 beantwoorden	 dan	
verschillende	 jaren	geleden).	Het	ene	volgt	op	het	andere	en	dat	blijft	 zo	
doorgaan.	Dit	was	 een	 gedachte	die	 voornamelijk	 aanwezig	was	 voor	de	
jaren	’70.	
à	Bv.	De	psychologie	is	nu	nog	wetenschappelijker	dan	vroeger.	De	huidige	
stand	van	zaken	van	de	wetenschap	is	beter	dan	vroeger.	Dit	is	progressie	
of	vooruitgang.		
	
De	 geschiedenis	 (niet	 enkel	 die	 van	 de	 psychologie)	 werd	 voornamelijk	
bekeken	 vanuit	 discontinuiteit.	 Men	 sprak	 van	 bepaalde	 revoluties,	 er	
werden	 bepaalde	 sprongen	 gemaakt	 in	 het	 denken.	 Er	 is	 een	 bepaalde	
periode	waarin	alles	redelijk	stabiel	blijft	en	iedereen	op	een	gelijkaardige	
manier	nadenkt.	Ook	de	wetenschappers	die	op	dezelfde	manier	nadenken	
en	ook	gelijkaardige	ontwikkelingen	maken.	Op	een	bepaald	moment	wordt	
er	een	sprong	gemaakt	en	wordt	er	op	een	totaal	andere	manier	nagedacht	
over	 de	 werkelijkheid,	 waardoor	 de	 psychologische	 werkelijkheid	 ook	
verandert.		
à	Bv.	ADHD	diagnose:	het	feit	dat	die	in	voegen	is	gekomen	en	door	mensen	
wordt	opgepikt,	betekent	dat	er	een	totaal	andere	psychologische	realiteit	
tot	stand	is	gekomen.	Vroeger	bestond	ADHD	pas	op	het	moment	dat	het	
concept	in	voegen	geraakt	en	mensen	zich	zo	kunnen	identificeren.	Vroeger	
bestonden	er	gewoon	onrustige	kinderen,	maar	van	ADHD	was	er	nog	geen	
sprake.	Er	komt	een	totaal	nieuwe	psychologische	werkelijkheid	door	het	
invoeren	van	dit	concept.		
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à	 Bv.	 Alexander	 de	 grote	 was	 homosexueel.	 Op	 dat	 moment	 was	 het	
onmogelijk	om	te	zeggen	dat	hij	homo	was,	omdat	dat	concept	toen	nog	niet	
bestond.	Pas	in	de	19de	eeuw	kon	men	zichzelf	als	homo	of	hetero	beleven.	
Er	komt	ook	hier	een	nieuwe	psychologische	realiteit	tot	stand,	waarmee	
men	 zich	 kan	 identificeren.	 Het	 is	 niet	 zo	 dat	 het	 al	 bestond	 en	 men	
systematisch	 tot	 die	 realisatie	 kon	 komen,	 er	 waren	 eerder	 breuken	 in	
derealiteit	 waardoor	 dit	 tot	 stand	 kon	 komen.	 Er	 worden	 sprongen	
gemaakt,	die	dus	een	breuk	betekenen	met	de	voorgaande	fase.		
	
Internalisme	vs.	Externalisme	
	
Bij	 het	 externalisme	 legt	 men	 de	 nadruk	 op	 externa	 factoren	 die	 de	
ontwikkeling	 in	 de	 psychologie	 duidelijk	 maken.	 Hoe	 hebben	 externe	
factoren	een	impact	op	de	ontwikkeling	binnen	de	psychologie.	
	
Dikwijls	gaan	interne	en	externe	motieven	samen.	Wat	er	nu	gebeurt,	heeft	
te	maken	met	hoe	er	vroeger	in	de	maatschappij	werd	nagedacht	over	de	
mens.	
	
Kortom:	
De	geschiedenis	van	iets	is	altijd	een	constructie	van	verschillende	dingen.	
Men	zal	alle	verschillende	aspecten	van	die	geschiedenis	op	een	specifieke	
manier	presenteren.	Men	wil	duidelijkheid	scheppen	en	zal	bepaalde	zaken	
wegfilteren	en	andere	zaken	uitvergroten.		
Sommige	aspecten	worden	in	de	geschiedenis	gesimplificeerd.	We	moeten	
ons	hoeden	voor	het	 feit	dat	er	 in	de	geschiedenis	vaak	aan	simplificatie	
wordt	 gedaan	 om	 iets	 duidelijk	 te	 maken,	 maar	 dat	 de	 geschiedenis	
tegelijkertijd	ook	een	heel	complex	gegeven	is.	Het	spanningsveld	hier	is	de	
noodzaak	om	iets	te	structureren	in	verhouding	tot	de	complexiteit	van	de	
geschiedenis	en	hoe	moeilijk	het	is	om	iets	duidelijk	te	maken.		

	
2.4 Wetenschapsgeschiedenis	

	
Er	zijn	een	aantal	figuren	van	belang	geweest	om	de	discontinuïteitsgedachte	verder	
in	de	verf	te	zetten	na	de	jaren	’70.	Deze	waren	Thomas	Kuhn,	Michel	Foucault,	Hacking	
en	Herman	Ebbinghaus.		
	
2.4.1 Thomas	Kuhn	

	
Thomas	 Kuhn	 heeft	 zich	 initieel	 niet	 met	 de	 psychologie	 zelf	
beziggehouden,	maar	met	de	natuurwetenschappen.		
	
Zijn	centrale	gedachte:		
Ontwikkelingen	in	de	natuurwet	verlopen	niet	op	basis	van	een	progressie	
gedachte,	maar	op	basis	van	revoluties.	
	
Deze	revoluties	zorgen	ervoor	dat	een	bepaalde	manier	van	denken	wordt	
afgewisseld	met	een	totaal	andere	manier	van	kijken	naar	de	werkelijkheid.	
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Wij	denken	vanuit	een	bepaald	paradigma.	Een	paradigma	wordt	 in	het	
algemeen	 gezien	 als	 een	 zienswijze.	 Het	 is	 een	 stelsel	 van	 modellen	 en	
theorieën,	binnen	een	wetenschappelijke	discipline.		
Dit	zorgt	voor	een	coherentie	tussen	wat	wetenschappers	onderling	zeggen,	
zij	 delen	 een	 gemeenschappelijk	paradigma.	We	moeten	ons	bewust	 zijn	
van	het	feit	dat	wat	vandaag	telt	als	een	noodzakelijkheid,	later	eventueel	
niet	 meer	 zo	 gezien	 zal	 worden.	 Het	 kan	 bv	 zo	 zijn	 dat	 de	 theorie	 van	
Einstein	ooit	wordt	verlaten	en	dat	er	een	nieuw	standpunt	ingenomen	zal	
worden.		
Er	kan	dus	een	breuk	ontstaan	die	leidt	tot	een	nieuwe	manier	van	denken	
in	de	 toekomst.	Men	 spreekt	ook	wel	 van	een	paradigmawissel.	Hierbij	
wordt	het	ene	paradigma	met	het	andere	gewisseld.	Er	wordt	een	soort	van	
sprong	 gemaakt.	 Er	 is	 sprake	 van	 een	 discontinuïteit	 tussen	 het	 ene	
paradigma	dat	verlaten	wordt	en	het	andere	dat	nu	van	kracht	staat.		
à	 Bv.	 Copernicus.	 Men	 ging	 er	 een	 lange	 tijd	 vanuit	 dat	 de	 aarde	 het	
centrum	van	het	universum	was	(geocentrisme).	Iedereen	was	het	hierover	
eens.	Het	geocentrisme	werd	verlaten	en	ingeruild	voor	het	heliocentrisme.	
Er	 gebeurt	 een	 soort	 van	 revolutie	 die	 breekt	met	 de	 vorige	manier	 van	
denken	over	de	werkelijkheid.		

	
2.4.2 Michel	Foucault	

	
Op	het	einde	van	de	18de	eeuw	breekt	er	een	nieuwe	fase	in	het	denken	aan,	
waardoor	de	psychologie	een	mogelijkheid	had	om	te	ontstaan.	
	
Foucault	 spreekt	 van	 epistèmès.	 Binnen	 eenzelfde	 epistèmè,	 wordt	 er	
stabiel	en	hetzelfde	over	iets	nagedacht.	Ze	geven	een	zekere	stabiliteit	aan	
het	 denken	 in	 een	 bepaalde	 periode.	 De	 epistèmès	 volgen	 elkaar	 op	 en	
maken	een	breuk	met	de	vorige	epistèmè.	Het	ene	 is	de	oorzaak	van	het	
andere	en	er	is	sprake	van	een	natuurlijke	opeenvolging.		
	
Paradigma’s	(Kuhn)	zijn	exclusief	te	gebruiken	voor	de	natuurwetenschap,	
terwijl	 epistèmès	meer	 bestemd	 zijn	 voor	 de	menswetenschap.	 Ze	 doen	
allebei	hetzelfde,	maar	Foucault	splitst	de	gedachte	tussen	de	hedendaagse	
tijd	en	het	ontstaan	van	de	psychologie	in	die	hedendaagse	tijd.		

	
2.4.3 Ian	Hacking	

	
Dat	wat	wij	feiten	en	problemen	noemen	zijn	historisch	bepaald.		
	
Volgens	Hacking	 komen	bepaalde	 termen	 in	 voegen	 als	mogelijkheid	 tot	
identificatie.	 De	 mens	 interageert	 ook	 met	 concepten	 die	 hem	 worden	
aangereikt.	 Dit	 constant	 interageren	 van	 concepten	 noemt	 Hacking	
‘moving	targets’.		
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2.4.4 Herman	Ebbinghaus	
	

Citaat:	
“De	psychologie	heeft	een	korte	geschiedenis,	maar	een	lang	verleden”	
	
Uitwerking:		
	
“De	psychologie	heeft	een	korte	geschiedenis”	
We	weten	dat	de	psychologie	pas	ontstaan	is	in	de	tweede	helft	van	de	19de	
eeuw.	De	psychologie	is	dus	een	zeer	recente	discipline.	
	
“Maar	een	lang	verleden”	
Ebbinghaus	beschuldigd	 zich	aan	het	 toepassen	van	het	presentisme.	Hij	
plakt	de	term	psycholoog	op	bepaalde	denkers	die	wij	vandaag	de	dag	in	de	
psychologie	 zouden	 behandelen.	 Bv.	 Descartes	 was	 een	 denker	 in	 de	
moderne	 tijd.	 In	deze	 tijd	werd	er	nog	geen	onderscheid	gemaakt	 tussen	
filosofie	en	wetenschap.	Hij	geeft	aanleiding	tot	de	gedachte	dat	denkers	uit	
het	verleden	ook	al	psychologen	zouden	zijn,	terwijl	er	in	die	tijd	nog	geen	
sprake	was	van	psychologie.		
à	Bv.	We	zouden	Aristoteles	kunnen	voorstellen	als	psycholoog.	Dit	is	ook	
verleidelijk	aangezien	hij	al	sprak	over	de	psyche.	We	zouden	ons	op	die	
manier	kunnen	focussen	op	het	denken	dat	hij	een	psycholoog	was,	als	we	
puur	naar	het	menselijke	aspect	van	zijn	inzichten	kijken.		
MAAR	wanneer	we	het	in	een	andere	context	plaatsen,	dan	was	Aristoteles	
nog	lang	niet	geïnteresseerd	in	de	psychologische	inzichten.	Nu	zien	we	het	
als	psychologische	concepten	en	ideeën,	maar	vroeger	was	daar	nog	geen	
sprake	van.	Filosofie,	psychologie	en	theologie	was	toen	nog	één	pot	nat.	
Aristoteles	kon	in	die	tijd	dus	onmogelijk	al	als	psycholoog	gezien	worden.		
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3. Het	ontstaan	van	de	moderne	wetenschap	
	

3.1 De	oudheid	
	
Empirisme	vs.	Rationalisme	
	
Het	empirisme	 legt	 de	 nadruk	 op	 de	 zintuiglijke	waarneming.	We	moeten	 ons	
primair	baseren	op	info	die	we	krijgen	via	de	zintuigen.	Deze	strekking	was	ook	al	
aanwezig	bij	Aristoteles.	Hij	stond	daarmee	tegenover	zijn	leermeester	Plato,	die	
rationalist	was.	
	
Het	rationalisme	zegt	dat	als	we	tot	kennis	willen	komen	van	de	werkelijkheid,	
we	ons	moeten	baseren	op	ons	gezond	verstand.	Het	verstand,	de	rede,	is	de	basis	
van	de	werkelijkheid.		

	
3.2 	De	Middeleeuwen	

	
Plato	en	Augustinus	zijn	de	vertegenwoordigers	van	het	rationalisme.	Aristoteles	
en	Thomas	van	Aquino	waren	aanhangers	van	het	empirisme	en	de	teleologie.		
	
In	 de	 middeleeuwen	 werd	 er	 nog	 geen	 onderscheid	 gemaakt	 tussen	 wat	 men	
hedendaags	 theologie,	 filosofie	 en	 wetenschap	 noemt.	 Deze	 termen	 bestonden	
toen	 nog	 niet.	 Aristoteles	 kon	 toen	 nog	 geen	wetenschapper	 genoemd	worden,	
aangezien	die	 term	nog	niet	bestond	of	samenviel	met	 theologie,	 filosofie	en	de	
wetenschap.	 Deze	 opsplitsing	 tussen	 de	 drie	 disciplines,	 gebeurt	 pas	 tegen	 het	
einde	 van	 de	middeleeuwen.	 De	 theologie	werd	 toen	 pas	 aan	 de	 universiteiten	
geïntroduceerd	als	aparte	wetenschap.		

	
3.3 Oude	wetenschap	

	
Als	 de	 moderne	 wetenschap	 ontstaat	 in	 een	 moderne	 tijd,	 wat	 was	 het	 dan	
vroeger?	 De	 oude	 wetenschap	 ging	 op	 een	 empirische	 manier	 tewerk.	 Ook	
Aristoteles	deed	aan	observaties	(empirie).		
	
De	teleologie	is	de	gedachte	dat	alle	dingen	een	doeleinde	(telos)	hebben.	Het	zegt	
dat	iets	in	beweging	is	omdat	er	een	bepaalde	bedoeling	achter	zit.		
à	Bv.	Planten	groeien	omdat	ze	de	bedoeling	hebben	om	volmaakt	te	groeien.	De	
hele	werkelijkheid	werd	begrepen	vanuit	een	bepaald	doel.	Alles	wat	gebeurt	heeft	
een	bedoeling,	volgens	Aristoteles.	Deze	doelmatigheid	wordt	in	de	middeleeuwen	
een	Goddelijke	doelmatigheid	genoemd.	De	natuur	wil	zichzelf	zo	perfect	mogelijk	
realiseren	omdat	God	dat	zo	gewild	heeft	en	die	mooi	geschapen	heeft.		

	
3.4 Moderne	wetenschap		

	
Vanaf	de	16e-17e	eeuw	zal	men	spreken	in	termen	van	hypotheses	en	zal	men	die	
ook	gaan	toetsen.	Men	zal	actief	experimenten	gaan	doen	in	de	natuur.	Dit	is	
typisch	voor	de	moderne	wetenschap.	Zoals	we	eerder	al	zagen	deed	Aristoteles	
ook	al	observaties,	maar	dit	was	nog	niet	op	een	experimentele	wijze.	Aristoteles	
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was	een	empirist,	maar	hij	was	geen	empirist	in	de	zin	dat	hij	geen	experimenten	
deed	en	hypotheses	toetste.		
	
Eens	de	wetenschap	een	zekere	autonomie	bereikt	heeft	en	meer	los	van	de	kerk	
gaat	 functioneren,	 zal	 er	 een	 nieuwe	 soort	 personalisering	 van	 de	 wetenschap	
optreden.	De	moderne	wetenschap	heeft	alles	te	maken	met	het	autonoom	worden	
van	de	(natuur)wetenschap.		
	
3.4.1 Scholastiek	
	

De	scholastiek	of	het	scholastieke	denken	wordt	in	deze	tijd	afgewezen.	De	
scholastiek	 was	 de	 manier	 van	 denken	 in	 de	 middeleeuwen.	 Ook	 de	
autoriteiten	worden	afgewezen,	zodat	de	mens	op	eigen	kracht	zal	beginnen	
nadenken.	
De	moderne	wetenschap	betekent	dat	die	hypotheses	worden	getoetst	door	
iemand,	maar	ook	door	 anderen!	 In	de	middeleeuwen	gebruikte	men	de	
bijbel	 of	 bepaalde	 auteurs/autoriteiten	 als	 waarheidsbron,	maar	 van	 dit	
soort	 denken	wordt	 afstand	 gedaan.	Het	wetenschappelijk	 denken	 krijgt	
een	zekere	autonomie	en	de	mens	wil	tot	een	zekere	kennis	komen	over	de	
natuur.		

	
3.4.2 De	Archimedische	manier		
	

De	Archimedische	manier	 van	 kijken	 naar	 de	wereld	wil	 zeggen	 dat	 er	
maar	 een	 manier	 van	 kijken	 is	 naar	 de	 werkelijkheid,	 namelijk	 via	 een	
wiskundige	manier	(“Mathesis	Universalis”).	In	de	moderne	tijd	streeft	men	
naar	het	zo	zuiver	mogelijk	bekomen	van	waarnemingen.	Ze	proberen	deze	
waarnemingen	 te	ontdoen	van	verschillende	verwachtingen	die	de	mens	
kan	hebben,	om	zo	tot	een	zuivere,	scherpe	observatie	te	komen.	Alleen	wat	
ik	 zuiver	waarneem,	 daar	 kan	 ik	mij	 op	 baseren	 om	 tot	 juiste	 kennis	 te	
komen.		
	
Vroeger	 werd	 de	 wiskunde	 vooral	 gebruikt	 om	 het	 ‘bovenmaalse’	 te	
begrijpen.	 Nu	 is	 de	 wiskunde	 een	 centrale	 bron.	 Alles	 moet	 tot	 begrip	
gebracht	worden	op	een	wiskundige	manier.	

	
3.4.3 De	mechanisering	van	het	wereldbeeld	(Dijksterhuis)	

	
Men	zal	de	wereld,	de	natuur,	niet	meer	begrijpen	als	een	levend	organisme	
(dit	was	wel	nog	zo	in	de	middeleeuwen).	De	moderne	wetenschap	ziet	de	
natuur	als	een	machine.	We	moeten	die	begrijpen	aan	de	hand	van	het	beeld	
van	de	machine	en	men	zal	actief	ingrijpen	in	de	natuur,	juist	omdat	die	zo	
gezien	wordt.	Door	de	natuur	op	die	manier	te	gaan	begrijpen,	wordt	het	
ook	op	een	heel	dynamische	manier	 in	kaart	gebracht.	Men	zal	beweging	
proberen	begrijpen	aan	de	hand	van	mechanische	wetten	en	niet	meer	in	
termen	van	doelstellingen.		

	
3.4.4 Deductieve	versus	inductieve	methode	
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In	deze	periode	is	er	heel	veel	aandacht	voor	de	inductieve	methode.	Men	
zal	aandacht	geven	aan	de	manier	van	denken	die	vertrekt	vanuit	concrete	
gevallen	om	op	basis	daarvan	tot	algemene	opvattingen	te	komen	over	de	
werkelijkheid.		
	
Bij	 de	 deductieve	 methode	 zal	 men	 eerst	 naar	 de	 algemene	 waarheid	
kijken	 om	daaruit	 concrete	 gevallen	 af	 te	 leiden.	 Dit	 is	wat	 rationalisten	
doen.		
	
Kortom:		
Inductieve	methode:	concreet	->	algemeen	
Deductieve	methode:	algemeen	->	concreet	

	
3.4.5 Moderne	wetenschappers	

	
De	moderne	wetenschappers	(16e-17e	eeuw)	maakten	gebruik	van	nieuwe	
meet-	en	observatie-instrumenten	en	gingen	de	wiskunde	verfijnen.	 (VET	
GEDRUKT	ZIJN	BELANGRIJKST)	
	

• Copernicus	
Hij	heeft	ervoor	gezorgd	dat	de	manier	van	denken	verschoof	van	
het	 geocentrisme	 naar	 het	 heliocentrisme.	 Hij	 heeft	 het	
heliocentrisch	model	opgesteld,	waarbij	de	zon	het	centrum	van	het	
universum	is,	in	plaats	van	de	aarde.		
	

• Francis	Bacon	
Heeft	het	boek	“Novum	Organum”	geschreven	in	1620.	Bacon	zegt	
dat	 kennis	 gebruikt	 moet	 worden	 om	 controle	 en	 macht	 uit	 te	
oefenen	op	de	natuur.	Kennis	staat	niet	meer	in	teken	van	de	loutere	
beschouwing.		
	
Citaat:	
“Knowledge	is	power”	
	
De	natuur	is	geen	organisme	dat	men	gewoon	kan	beschouwen	en	
kan	leren	kennen.	Men	moet	de	natuur	beschouwen	als	een	machine	
die	men	kan	manipuleren.	Men	moet	het	beschouwen	als	iets	waar	
men	controle	en	macht	over	kan	uitvoeren.		

	
• Galilei	

Heeft	de	telescoop	uitgevonden,	primaire	vs.	Secundaire	kwaliteiten	
	

• Kepler	
Ellipsvormige	planetaire	banen,	het	oog	
	

• Newton	
Heeft	het	boek	 “Principia	Mathematica”	 geschreven	 in	 .	Hield	 zich	
bezig	met	zwaartekracht	en	de	klassieke	fysica	
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• Van	Leeuwenhoek	
Vond	de	eerste	microscoop	uit.	

• Harvey	
Hield	zich	bezig	met	de	mechanische	werking	van	de	bloedcirculatie.		

	
• Boyle	

Hield	zich	bezig	met	de	druk	van	gassen	en	de	barometer	
	

• Malpighi	
Hield	zich	ook	bezig	met	de	microscoop	en	de	bloedcirculatie.	(Van	
Leeuwenhoek	&	Harvey)	

	
• Pascal	

Hield	zich	ook	bezig	met	de	barometer;	vond	het	rekenmachine	uit	
en	was	bezig	met	religie.		

	
• Farenheit	&	Celcius	

Vonden	de	thermometer	uit.	
	

• Spinoza	(17e	eeuw)	
	
Hij	schreef	het	boek	“Tractatus	theologico-politicus”	in	1670.	
	
Spinoza	stelt	de	natuur	gelijk	aan	God.	De	natuur	in	zijn	totaliteit	valt	
samen	met	het	Goddelijke.	
	
Citaat:		
“Deus	sive	natura”	(God	is	de	natuur)	
	
God	 is	 aanwezig	 in	 de	 totaliteit	 van	 de	 werkelijkheid.	 Hij	 wil	 de	
Goddelijke	 natuur	 proberen	 begrijpen	 aan	 de	 hand	 van	 de	
natuurwetten,	 want	 de	 natuur	 wordt	 gedetermineerd	 door	 die	
wetten.	 Voor	 Spinoza	 was	 er	 een	 eenheid	 van	 het	 denken	 en	
uitgebreidheid/lichamelijke.		
Als	de	natuur	zich	realiseert	volgens	bepaalde	wetten,	dan	kunnen	
wij	 als	 mens	 vrijheid	 verwerven	 door	 in	 te	 stemmen	 met	 die	
natuurwetten.		
	
Spinoza	zegt	dat	het	passionele	gecontroleerd	moet	worden	door	de	
redelijkheid.	Op	deze	manier	bereiken	we	autonomie.	Dit	wijst	erop	
dat	hij	een	rationalist	was.		
	
Hij	 was	 een	 aanhanger	 van	 het	 pantheïsme,	 dit	 is	 een	
levensbeschouwing	die	zegt	dat	alles	en	iedereen	Goddelijk	is.		
	
Spinoza	 sprak	 ook	 van	 het	 monisme	 of	 parallelisme	 van	 de	
werkelijkheid,	ondanks	het	 feit	dat	die	 zich	op	 twee	verschillende	
manieren	presenteert.	Hij	zegt	dat	het	denken	en	het	lichamelijke	of	
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de	uitgebreidheid	parallel	zijn	aan	elkaar.	Dit	was	het	tegengestelde	
van	wat	Descartes	zei,	die	aanhanger	was	van	het	dualisme.		
	
	

4. De	Franse	traditie	
	

4.1 Descartes	(17e	eeuw)	
	
Descartes	schreef	het	boek	“Discours	de	la	méthode”	(1637).	Hieruit	bleek	al	dat	
hij	 wil	 nadenken	 over	 een	 radicaal	 nieuwe	 methode	 om	 de	 werkelijkheid	 tot	
vernieuwing	 te	 brengen.	 Hij	 wil	 zich	 gaan	 distantiëren	 van	 wat	 de	 ‘oude	
wetenschap’	genoemd	wordt.		
	
Descartes	gaat	opzoek	naar	een	zekerheid.	In	deze	‘zoektocht’	stelt	hij	vast	dat	de	
enige	zekerheid	die	hij	heeft,	het	 feit	 is	dat	hij	 twijfelt.	Dit	wijst	erop	dat	er	een	
twijfelend	wezen	bestaat	en	dat	ik	dat	zelf	ben.	Er	is	dus	een	‘ik’	en	die	ik	is	aan	
het	twijfelen.	Dit	is	de	eerste	zekerheid!	
	
Hij	begrijpt	het	bewustzijn	als	een	gesloten	bewustzijn.	In	dit	bewustzijn	treft	hij	
een	aantal	ideeën	aan.	Dit	noemt	hij	de	aangeboren	ideeën	of	‘idées	innées’.		
Het	 beginpunt	 van	 alles	 is	 dat	 er	 een	 ‘ik’	 bestaat.	 Dat	 ‘ik’	 heeft	 een	 gesloten	
bewustzijn	en	daar	zijn	al	van	in	het	begin	aangeboren	ideeën	in	aanwezig.	Deze	
ideeën	zijn	helder	en	wel	onderscheiden	(idées	claires	et	distinctes).		
	
Als	ik	in	een	‘twijfelende	ik’	het	idee	van	het	perfecte	aantref,	dan	is	het	onmogelijk	
dat	het	‘twijfelende	ik’	dat	idee	zelf	gegenereerd	heeft.	Dat	idee	van	het	perfecte,	
moet	van	buitenaf	komen.	Het	perfecte	idee	moet	dus	afkomstig	zijn	van	God.	
Dit	is	de	tweede	zekerheid!	
	
Kortom	zijn	er	twee	zekerheden	volgens	Descartes:	
1. Er	is	een	‘ik’	en	die	ik	is	aan	het	twijfelen.	Er	bestaat	een	twijfelend	wezen.	
2. Het	perfecte	idee	is	afkomstig	van	God.	
	
Als	de	werkelijkheid	buiten	ons	bestaat	en	we	die	toch	kunnen	kennen,	dan	kunnen	
we	die	kennen	als	een	wiskundige	realiteit.		
	
In	tegenstelling	tot	Spinoza,	veronderstelt	Descartes	een	dualisme.	Enerzijds	is	er	
het	bewustzijn	en	anderzijds	het	lichamelijke	of	de	uitgebreidheid.	Het	bewustzijn	
staat	volledig	los	van	het	lichaam	als	uitgebreidheid.	Als	we	de	mens	bestuderen,	
dan	kunnen	we	de	mens	in	eerste	instantie	begrijpen	als	lichamelijk	verankerd	in	
de	werkelijkheid.	Het	bewustzijn	staat	volledig	los	van	het	lichaam	en	kan	niet	op	
een	natuurwetenschappelijke	manier	 tot	begrip	worden	gebracht.	Het	dualisme	
wijst	niet	alleen	op	een	theoretisch	onderscheid,	maar	wijst	ook	op	het	feit	dat	er	
een	conflict	gesitueerd	kan	worden	tussen	lichaam	en	geest.	
	
De	mens	wordt	door	Descartes	als	een	machine	beschouwt.	Ondanks	het	feit	dat	
de	mens	 is	 samengesteld	 uit	 lichaam	en	 ziel,	 en	dat	 hij	met	 zijn	 lichaam	 tot	 de	
natuur	behoort	en	onderhevig	is	aan	de	wetten	van	de	natuur	en	het	bewustzijn	
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los	staat	van	de	natuur,	is	er	toch	een	punt	dat	voor	evenwicht	tussen	de	twee	zorgt.	
Dit	punt	van	evenwicht	is	volgens	Descartes	de	pijnappelklier.		
	
De	lichamelijke	bewegingen	van	de	mens	zal	hij	op	een	zeer	mechanistische	manier	
proberen	 begrijpen.	 De	 verschillende	 ‘esprits	 animaux’	 (gassen)	 zullen	 zorgen	
voor	de	bewegingen	van	de	mens.		
à	Bv.	Hoe	komt	het	dat	ik	mijn	been	kan	opheffen?	Er	komen	verschillende	gassen	
vrij	(esprits	animaux)	die	ervoor	zorgen	dat	we	ons	been	kunnen	bewegen.	

	
	

4.2 Sensationalisme	(18e	eeuw)	
	
Het	Sensationalisme	is	een	beweging	tegen	het	Descartesiaans	dualisme.	Men	zal	
het	bewustzijn	terug	reduceren	tot	het	lichamelijke.	Er	wordt	gezegd	dat	er	geen	
afzonderlijke	geestelijke	substantie	nodig	is	en	dat	er	dus	geen	idées	innées	zijn.		
	
Centrale	gegeven	van	verschillende	denkers:	
De	materie	van	het	lichaam	werkt	volgens	het	principe	van	lust	en	onlust.	
Het	lichaam	streeft	naar	lust	en	doet	er	alles	aan	om	onlust	te	vermijden.	Dit	valt	
onder	de	term	Hedonisme,	die	stelt	dat	het	genot	het	hoogste	doel	is.		
	

• Condillac	
Hij	heeft	de	geest	gereduceerd	tot	de	zintuiglijke	capaciteit.	Baseert	
zich	voornamelijk	op	geurwaarneming.	We	moeten	lust	zoeken	en	
pijn	vermijden.	

	
• La	Mettrie	

Hij	gaat	zich	radicaliseren	van	Descartes	en	maakt	van	het	dualisme	
een	monisme.	Alles	is	materie.	Hij	zal	de	mens	proberen	begrijpen	
net	zoals	we	automatische	machines	proberen	begrijpen.	Hij	schreef	
het	boek	“l’homme	machine”	in	1748.		
	
De	mens	wordt	in	continuïteit	gesteld	met	het	dierlijke	(cfr.	Darwin).	
Volgens	 La	Mettrie	 is	 de	mens	 niet	 uniek	 in	 de	 natuur.	 Er	 is	 een	
gradueel	verschil	tussen	mens	en	dier,	dat	alles	te	maken	heeft	met	
de	hersengrootte,	de	opvoeding	en	de	hersencomplexiteit.		

	
• Helvétius	

Hecht	 veel	 belang	 aan	 de	 omgeving	 als	 factor.	 Heeft	 interesse	 in	
opvoeding	en	de	maatschappij.		

	
• Maine	de	Biran	

Deze	 denker	 is	 vooral	 geïnteresseerd	 in	 het	 individu.	 Dit	 is	
verschillend	 met	 alle	 andere	 denkers.	 Er	 is	 aandacht	 voor	 de	
onderlinge	verschillen	die	er	zijn	bij	de	mens.	Bij	Descartes	wordt	er	
een	 soort	 universele	 mens	 gepresenteerd,	 maar	 Maine	 de	 Biran	
toont	de	individuele	verschillen	bij	individuen	onderling	aan.		
	
Hij	zal	zich	ook	stelselmatig	distantiëren	van	de	sensationalisten.	
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College	2	
	
1. Moderne	wetenschap:	De	Britse	traditie	

	
Naast	het	continentale	denken	in	Frankrijk	en	Duitsland	is	er	nog	een	derde	gebied,	het	
Britse	denken.	Dit	is	een	van	de	drie	tradities	binnen	de	algemene	moderniteit.		

	
De	 Britse	 traditie	 is	 helemaal	 anders	 dan	 de	 Franse	 traditie.	 Bij	 de	 Franse	 traditie	
moeten	alle	denkers	zich	positioneren	ten	opzichte	van	het	rationalisme.	Het	eerste	
steunpunt	is	de	ratio.	Het	verstand	is	het	vertrekpunt	om	zekere	kennis	te	verwerven	
over	de	werkelijkheid.		
	
Bij	de	Franse	traditie	draait	alles	ook	rond	Descartes,	een	rationalist.	 In	het	Franse	
denken	is	Descartes	het	richtpunt	en	het	discussiepunt.	Men	neemt	een	positie	in	voor	
of	tegen	Descartes.		
	
Centrale	principe	Franse	traditie:	
Deductie.	Deze	 term	hoort	ook	thuis	binnen	het	rationalisme,	het	 is	hier	dominant.	
Men	 gaat	 bijzondere	 stellingen	 afleiden	 uit	 algemene	 stellingen	 (algemeen	 ->	
specifiek).		
à	Bv.	Alle	mensen	zijn	sterfelijk	(algemeen),	dus	Piet	en	Paul	zijn	sterfelijk	(specifiek).	
	
Bij	de	Britse	traditie	moeten	alle	denkers	zich	dan	weer	positioneren	ten	opzichte	van	
het	empirisme.		
	
Centrale	principe	Britse	traditie:		
Inductie.	Inductie	is	het	gaan	kijken	naar	de	particuliere	dingen.	Men	doet	observaties	
en	maakt	 op	 basis	 daarvan	 algemene	 stellingen	 (specifiek	 ->	 algemeen).	 Dit	 is	 het	
tegenovergestelde	van	deductie.	Inductief	redeneren	vindt	men	voornamelijk	terug	in	
de	empirische	traditie	of	Britse	traditie.	
à	 Bv.	 Je	 komt	 5	 zwanen	 tegen	 en	 ze	 zijn	 allemaal	 wit	 (dit	 zijn	 individuele	
waarnemingen).	Hieruit	kan	je	een	algemene	uitspraak	leiden:	alle	zwanen	zijn	wit.	
	
De	zintuiglijke	waarneming	heeft	bij	Descartes	(in	de	traditie	van	het	rationalisme)	een	
negatieve	connotatie.	Volgens	Descartes	zijn	er	zintuiglijke	waarnemingen,	maar	daar	
kan	 je	 niet	 zeker	 van	 zijn.	 In	 deze	 zintuiglijke	 waarneming	 zitten	 wel	 bepaalde	
elementen,	zoals	kwantitatieve	informatie.	Ik	kan	bv.	het	aantal	appels	tellen,	dit	is	een	
feit.	Het	idee	van	‘aantal’	is	al	aanwezig	in	ons	verstand.		
	
Men	kan	dus	met	zekerheid	iets	zeggen	over	de	kwantitatieve,	wiskundige	informatie	
die	 hen	 wordt	 aangeboden	 via	 de	 zintuiglijke	 waarneming.	 De	 waarneming	
correspondeert	 met	 het	 wiskundige	 aspect	 dat	 al	 aanwezig	 is	 in	 het	 verstand.	 Dit	
wiskundige	aspect	is	een	van	de	aangeboren	ideeën.		
	
Descartes	is	iemand	die	er	vanuit	gaat	dat	wij	geboren	worden	meteen	verstand,	waar	
al	iets	aanwezig	is.	Volgens	hem	heeft	de	mens	geen	buitenwereld	nodig	om	bv.	vast	te	
stellen	dat	de	hoeken	van	een	driehoek	samen	180°	zijn.	Dit	is	louter	gebaseerd	op	een	
verstandelijk	inzicht!	
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Empiristen	zullen	dan	weer	naar	deze	3	hoeken	opzoek	gaan	en	dit	een	aantal	keer	
proberen	 controleren	 voor	 ze	 een	 uitspraak	 doen.	 Volgens	 hen	 wordt	 kennis	
opgebouwd	op	basis	van	ervaring.	Er	is	niets	aanwezig,	er	is	geen	info	waarover	we	
bij	de	geboorte	beschikken.		
	
Rationalisten	vertrekken	al	van	bepaalde	speculaties	om	uitspraken	te	doen	over	de	
mens.	 De	 empiristen	 willen	 uitspraken	 doen	 over	 de	 mens	 op	 basis	 van	 zuivere	
waarnemingen.	Men	stelt	zich	de	vraag	of	er	iets	bestaat	als	zuivere	waarnemingen,	of	
er	niet	altijd	bepaalde	dingen	meespelen	die	een	invloed	hebben	op	de	waarneming.		
	
Empiristen	willen	zich	ontdoen	van	alle	speculaties,	maar	de	vraag	is	of	dit	ook	echt	zal	
lukken.	Er	is	een	neiging	om	de	passiviteit	van	de	geest	centraal	te	plaatsen.	De	geest	
zelf	ontvangt	alle	waarnemingen,	alles	komt	hier	aan.	De	graad	van	activiteit	wordt	veel	
minder	benadrukt	bij	het	empirisme	dan	bij	het	rationalisme.	Bij	de	rationalisten	grijpt	
de	geest	duidelijk	toe	op	het	verwerken/verkrijgen	van	informatie.		
	
1.1 De	vroege	empiristen	

	
Er	 zijn	5	belangrijke	namen	bij	 de	 vroege	 empiristen:	Hobbes,	 Locke,	Berkeley,	
Hume	en	Hartley.	

	
1.1.1 Hobbes	(17e	eeuw)	

	
Hobbes	 is	 vaak	 gekend	 als	 een	 politiek	 denker,	 maar	 hij	 behandelt	 ook	
psychologische	vraagstukken.	Hij	wordt	gezien	als	de	grondlegger	van	het	
empirisme	in	de	moderne	tijd,	ook	wel	het	moderne	empirisme	genoemd.	
Hij	schreef	het	boek	‘Leviathan’	in	1631.		
	
Empirisme	is	deels	een	reactie	tegen	het	rationalisme.	Empiristen	zijn	tegen	
de	 gedachte	 dat	 er	 al	 iets	 in	 de	 rede	 te	 vinden	 zou	 zijn.	 Er	 zijn	 géén	
aangeboren	 ideeën.	 Het	 is	 dan	 ook	 logisch	 dat	 Hobbes	 tegen	 Descartes	
reageert.	
	
Zoals	we	 al	 eerder	 zagen	 is	 inductie	 het	 centrale	 principe	 in	 de	 Britse	 of	
empirische	traditie.	Speciaal	aan	Hobbes	is	dat	hij	het	niet	heeft	voor	inductie,	
ook	al	is	hij	een	empirist.	Hij	is	meer	geneigd	om	tegen	de	inductie	te	gaan	
pleiten.	Dit	is	tegen	de	redenering	van	Bacon.	
	
Hobbes	spreekt	over	het	inductieprobleem.	Dit	stelt	dat	inductie	de	neiging	
heeft	 om	 meer	 waar	 te	 nemen	 dan	 dat	 er	 effectief	 waargenomen	 wordt.	
Wanneer	we	terug	naar	het	voorbeeld	van	de	witte	zwanen	gaan	kijken,	dan	
zien	we	 dat	we	 een	 uitspraak	 doen	 die	meer	 zegt	 dan	 dat	we	 eigenlijk	 al	
gecontroleerd	hebben.	We	zouden	oneindig	veel	zwanen	moeten	observeren	
om	te	kunnen	concluderen	dat	alle	zwanen	wit	zijn.		
	
Descartes	is	een	aanhanger	van	het	dualisme:	het	bewustzijn	enerzijds	en	
het	lichaam	anderzijds.	Volgens	hem	moet	het	lichaam	op	een	afzonderlijke	
manier	 bestudeerd	 worden.	 Hobbes	 heeft	 het	 gedacht	 dat	 er	 geen	
onderscheid	is	tussen	het	bewustzijn	en	het	lichaam.	Er	is	bij	hem	een	soort	
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van	materialisme	aanwezig.	Er	is	maar	één	ding	en	dat	is	de	materie,	alles	is	
materie	en	beweging	(dit	is	een	uitspraak	die	hij	deelt	met	Galilei).	De	mens	
moet	dus	begrepen	worden	als	een	materie.	De	natuur	 is	een	machine,	de	
mens	maakt	deel	uit	van	die	natuur,	dus	de	mens	moet	op	dezelfde	manier	
begrepen	worden.		
	
Hobbes	zal	alle	bewegingen	reduceren	tot	de	fysiologie.	De	geest	begrijpen	is	
eigenlijk	 alles	 op	 een	 zeer	 fysiologische,	 mechanische	 manier	 proberen	
begrijpen.	Hier	staan	lust	en	pijn	(pleasure	and	pain)	centraal.	Het	pijn-lust	
principe	keert	in	deze	tijd	veel	terug.		
	
Als	de	mens	op	volledig	dezelfde	manier	wordt	opgevat	als	de	natuur	of	als	
alles	gebaseerd	is	op	het	lichamelijke,	dan	is	het	makkelijk	om	te	zeggen	dat	
hij	geen	vrij	wil	heeft.		
Er	zijn	verbanden	tussen	Hobbes	en	Descartes	op	dit	vlak.	Bij	Descartes	is	er	
sprake	van	een	vrije	wil,	bij	Hobbes	niet.		
	
Hobbes	maakt	gebruik	van	de	term	‘sensaties’.	Dit	is	de	sensoriële	input	die	
men	krijgt	van	de	buitenwereld.	Deze	 input	 is	zeer	chaotisch,	want	op	het	
netvlies	vallen	gigantisch	veel	prikkels	tegelijkertijd.		
Hobbes	 is	 de	 eerste	 die	 het	 heeft	 over	 sensaties	 en	 zegt	 ook	 dat	 die	
hoeveelheid	van	sensaties	aan	elkaar	gekoppeld	kunnen	worden,	waardoor	
er	objecten	verschijnen	in	onze	geest.	Hij	spreekt	van	een	soort	van	operatie	
op	die	grote	hoeveelheid	prikkels,	deze	operatie	wordt	ook	wel	‘associaties’	
genoemd.	Tijdens	deze	associaties	worden	alle	prikkels	aan	elkaar	gelinkt.	Ze	
horen	in	de	ruimte	bij	elkaar	en	daarom	kunnen	ze	worden	samen	gezet.		
	
De	gedachte	van	Hobbes:		
Ons	denken	wordt	stap	per	stap	opgebouwd	door	ervaring.	Door	ervaring	
hebben	wij	allerlei	bouwstenen	in	ons	verstand,	dit	zijn	ideeën.	Het	werken	
met	die	ideeën	noemt	men	het	denken.		
	
De	objecten	die	gevormd	worden,	vormen	de	bouwstenen	van	ons	denken.	
Deze	objecten	of	ideeën	zijn	in	eerste	instantie	tot	stand	gekomen	door	het	
sensoriële	 materiaal.	 Die	 sensaties	 worden	 aan	 elkaar	 gekoppeld	 door	
associaties	 en	 hierdoor	 worden	 het	 beelden	 in	 onze	 geest.	 Het	
object/beeld/idee	dat	men	nu	ziet	 in	de	geest,	kan	men	zich	 later	ook	nog	
herinneren,	zelfs	wanneer	men	het	object	in	de	realiteit	niet	meer	ziet.	Door	
verschillende	keren	een	object	te	zien,	zal	men	de	verschillende	kenmerken	
ervan	leren	kennen	en	onthouden.		
à	Bv.	Deur:	aula’s	hebben	een	deur,	thuis	is	er	een	deur,	in	de	bus	zijn	deuren,	
…		
	
Ondanks	het	feit	dat	Hobbes	spreekt	over	ideeën	die	de	bouwstenen	zijn	van	
het	denken,	heeft	de	 term	 ‘idea’	nog	altijd	een	 fysiologische	betekenis.	Hij	
maakt	 een	 soort	 sprong	 van	 het	 fysiologische	 niveau	 naar	 het	
bewustzijnsniveau,	 maar	 hij	 legt	 deze	 sprong	 niet	 uit.	 Hij	 wil	 perse	
materialist	 blijven,	 maar	 hij	 zal	 wel	 concepten	 gebruiken	 die	 bij	 het	
psychologische	liggen.		
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1.1.2 Locke	(17e	eeuw)	

	
Locke	schreef	het	boek	“Essay	concerning	Human	Understanding”	in	1690.		
	
Descartes	was	ook	een	aanhanger	van	het	nativisme.	Dit	is	de	opvatting	dat	
de	 menselijke	 geest	 over	 aangeboren	 ideeën	 beschikt.	 Locke	 stelt	 zich	
expliciet	tegen	het	nativisme.	Volgens	hem	is	er	niets	aanwezig	in	onze	geest.	
Onze	‘mind’	is	als	en	tabula	rasa	(onbeschreven	blad)	wanneer	we	geboren	
worden.		
	
Locke	veronderstelt	in	zijn	denken	dat	er	iets	bestaat	als	een	buitenwereld,	
en	dat	er	ook	een	‘mind’	of	geest	bestaat.	Hij	geeft	een	bepaalde	realiteit	aan	
de	buitenwereld	 en	de	mind.	Hij	 gaat	 er	 vanuit	dat	 er	 iets	bestaat	 als	 een	
mind.	Locke	wordt	gezien	als	een	aanhanger	van	het	rationeel	empirisme.	
Zijn	 empirisme	 vertrekt	 namelijk	 al	 vanuit	 twee	 veronderstellingen:	 er	
bestaat	een	buitenwereld	en	er	bestaat	iets	als	een	mind.		
	
Ook	Locke	spreekt	over	sensaties	(sensations).	Deze	worden	één	gemaakt	op	
basis	 van	 een	 waarnemingsbeeld,	 nl.	 perceptie.	 Alle	 losse	 elementen	
(sensaties)	worden	één	gemaakt	tot	een	object	(perceptie).	De	perceptie	is	
aanwezig	op	het	moment	dat	de	sensoriële	 informatie	ook	aanwezig	 is,	de	
twee	processen	verlopen	dus	tegelijkertijd.	Men	kan	later	het	 idee	van	het	
object	 ook	 weer	 herinneren.	 De	 perceptie	 van	 het	 object	 is	 in	 de	 ‘mind’	
opgeslagen	als	een	idee.	Als	het	gaat	over	een	‘idea’	of	idee,	dan	spreekt	men	
over	de	bouwstenen	die	aanwezig	zijn	in	het	verstand	en	die	zullen	daar	ook	
blijven	voor	verdere	operaties.	
	
Kortom:	
- Sensaties:	zeer	chaotische	sensoriële	input.	
- Perceptie:	het	samenvoegen	van	deze	input	tot	een	waarneming	
- Idee:	het	onthouden	van	de	waarneming	voor	later	
	
De	 eenheid	 van	 al	 deze	 input	 komt	 er	 door	 het	 aan	 elkaar	 linken	 van	
zintuiglijk	materiaal.	Deze	linken	worden	associaties	genoemd.	Hieruit	volgt	
het	 associationisme.	 Dit	 wil	 zeggen	 dat	 alle	 afzonderlijke	 zintuiglijke	
informatie	wordt	samengebracht	in	een	waarnemings-beeld.	Men	associeert	
alle	afzonderlijke	informatie	aan	elkaar	om	zo	een	perceptie	te	vormen.		
	
Metafoor	voor	associationisme:	
De	muur	(perceptie)	komt	tot	stand	door	middel	van	cement	(associaties)	die	
de	bakstenen	(input)	samenhouden.		
	
Locke	 veronderstelt	 een	 vorm	 van	 ordening	 die	 al	 aanwezig	 is	 in	 de	
sensoriële	input.	De	werkelijkheid	en	de	sensaties	die	daarvan	komen	gaan	
zich	als	het	ware	kopiëren	op	het	netvlies.	De	samenstelling	van	al	die	input	
in	onze	geest,	gebeurt	op	dezelfde	manier	als	dat	samenstellen	gebeurt	in	de	
realiteit.		
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Verder	spreekt	hij	ook	van	reflectie.	Dit	heeft	te	maken	met	het	feit	dat	er	
uiteindelijk	dus	ideeën	zullen	bestaan.	Deze	afzonderlijke	ideeën	kunnen	ook	
nog	 met	 elkaar	 geassocieerd	 worden	 tot	 een	 nog	 complexer	 idee.	
Complexiteit	is	een	belangrijk	concept	bij	Locke.		
	 	
Kortom	zijn	er	twee	operaties:	
- Associaties	maken:	van	sensaties	tot	percepties	tot	ideeën	
- Reflectie:	ideeën	met	elkaar	associëren	tot	complexer	idee.		
	
Samengevat:	
	
- We	krijgen	zintuiglijke	input	binnen,	de	zogenaamde	sensaties.	
Bv.	Een	klink,	een	rechthoek,	…		
- Deze	 sensaties	 gaan	 we	 aan	 elkaar	 linken	 (associaties)	 tot	 een	 geheel	
(perceptie).	ASSOCIATIONISME	
Bv.	Een	deur	
- Hieruit	ontstaat	ook	een	idee:	we	blijven	het	geheel	onthouden,	ook	al	zien	
we	het	niet	meer	in	de	realiteit.		
- Deze	afzonderlijke	ideeën	kunnen	ook	met	elkaar	geassocieerd	worden	tot	
een	nog	complexer	idee.	REFLECTIE	
	
	
Locke	 maakt	 ook	 een	 onderscheid	 tussen	 primaire	 en	 secundaire	
eigenschappen	van	een	bepaald	waarnemingsbeeld.		
	
De	primaire	eigenschappen	zijn	de	zaken	die	stabiel	blijven.	De	dingen	die	
wij	vandaag	de	dag	objectieve	informatie	noemen.	
à	Bv.	Hoogte,	breedte,	diameter,	aantal,	…		
	
De	secundaire	eigenschappen	zijn	de	zaken	die	veranderlijk	zijn.	De	dingen	
die	wij	vandaag	subjectieve	informatie	noemen;	
à	 Bv.	De	kleur	 van	 een	 appel.	Vandaag	 is	 de	 appel	 groen,	maar	binnen	3	
weken	 is	 diezelfde	 appel	 bruin.	 Ook	 geur	 en	 smaak	 zijn	 veranderlijk	 of	
subjectief.	
	
Het	 onderscheid	 tussen	 primaire	 en	 secundaire	 eigenschappen	 is	 een	
onderscheid	dat	al	te	vinden	is	bij	Descartes.	
Descartes	 heeft	 een	 voorkeur	 voor	wat	 Locke	 de	 primaire	 eigenschappen	
noemt.	Zelfs	bij	de	empiristen	is	er	een	voorkeur	voor	het	kwantitatieve	als	
informatie	die	stabiel	blijft	bij	de	waarnemingsinformatie.		
	
De	 waarneming	 is	 volgens	 Locke	 redelijk	 pasief.	 De	 waarneming	 gebeurt	
namelijk	hetzelfde	als	de	waarneming	in	de	werkelijkheid.	Er	verschijnt	een	
kopie	van	het	object	in	de	buitenwereld	in	onze	geest.		

	
1.1.3 Berkeley	(18e	eeuw)	

	
Berkeley	heeft	kritiek	op	Locke.		
	



	 23	

Kritieken:	
- Locke	gaat	ervanuit	dat	er	zoiets	als	een	buitenwereld	bestaat,	terwijl	hij	dit	
niet	heeft	kunnen	controleren.	Berkeley	zegt	dat	hij	er	vanuit	gaat	dat	hij	niet	
zeker	kan	zijn	dat	er	een	buitenwereld	bestaat.	Men	spreekt	ook	wel	van	een	
radicaal	empirisme.		
	
- Verder	 heeft	 Berkeley	 ook	 kritiek	 op	 de	 primaire	 en	 secundaire	
eigenschappen.	 Berkeley	 zegt	 dat	 alle	 eigenschappen	 secundaire	
eigenschappen	 zijn.	 Alle	 eigenschappen	 zijn	 potentieel	 veranderlijk.	 Er	 is	
geen	 onderscheid	 te	 maken	 volgens	 Berkeley	 en	 hij	 maakt	 dit	 dan	 ook	
ongedaan.	
	
De	 associaties	 bij	 Berkeley	 krijgen	 ook	 een	 belangrijker	 karakter	 dan	 bij	
Locke.	Als	er	geen	werkelijkheid	is	buiten	mij,	dan	moet	het	idee	tot	stand	
gebracht	worden	door	de	geest	zelf.	De	mind/geest	moet	zelf	bepaalde	linken	
gaan	leggen	tussen	de	informatie	die	het	krijgt.	De	associaties	hebben	op	deze	
manier	een	actievere	rol	dan	bij	Locke.		
	
Verder	 zal	 hij	 ook	 bezig	 zijn	 met	 diepte.	 Bij	 Locke	 zijn	 de	
waarnemingsbeelden	 nog	 tweedimensionaal,	 maar	 Berkeley	 probeert	 het	
driedimensionale	 te	 verklaren.	 Hij	 zegt	 dat	 we	 niet	 direct	 een	
driedimensionaal	beeld	hebben	van	een	object,	maar	dat	we	door	ervaring	
een	object	meer	en	meer	dimensionaal	zullen	zien.	Hoe	meer	ervaring,	hoe	
meer	associaties	we	zullen	maken	en	hoe	meer	dimensionaal	we	een	object	
zullen	zien.		
	
Berkeley	 is	 heel	 idealistisch.	 Hij	 gaat	 ervanuit	 dat	 er	 geen	 vaste	
werkelijkheid	is.	Als	hij	spreekt	over	de	werkelijkheid,	dan	gaat	het	over	een	
werkelijkheid	 zoals	 die	 verschijnt	 in	 de	 geest.	 Het	 statuut	 van	 de	
werkelijkheid	is	dus	niets	anders	dan	die	informatie	die	bestaat	in	onze	mind.	
Het	is	niets	meer	dan	de	som	van	de	ideeën	die	in	onze	geest	zitten.	Berkeley	
is	 niet	 geïnteresseerd	 in	 iets	 dat	 bestaat	 los	 van	 onze	 geest.	 Hij	 vindt	 dat	
bestaan	gelijk	staat	aan	het	bestaan	in	de	mind	of	geest.	Het	bestaan	van	
iets	betekent	enkel	het	bestaan	van	iets	in	onze	geest.		
	
Citaat:	
“Esse	est	percipi”	(Bestaan	betekent	waargenomen	worden)	
	
Wat	geeft	dan	stabiliteit	aan	de	werkelijkheid	in	onze	geest?		
Dit	heeft	volgens	Berkeley	alles	te	maken	met	het	bestaan	van	een	instantie	
als	het	Goddelijke	die	een	soort	van	stabiliteit	zal	garanderen.	Het	feit	dat	wij	
kunnen	 spreken	 over	 dezelfde	 werkelijkheid	 heeft	 te	 maken	 met	 de	
verwijzing	dat	er	een	soort	ultieme	waarnemer	 is	die	ervoor	zorgt	dat	wij	
dezelfde	werkelijkheid	delen.	Deze	ultieme	waarnemer	is	God.	
	
Waar	 Hobbes	 een	 materialist	 was,	 is	 Berkeley	 een	 aanhanger	 van	 het	
idealisme	of	het	immaterialisme.	Dit	is	een	zeer	immateriële	manier	om	na	
te	denken	over	de	menselijke	geest.		
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1.1.4 Hume	(18e	eeuw)	
	

Hume	 schreef	 de	 boeken	 “A	 Treatise	 of	 Human	 Nature”	 in	 1739	 en	 “An	
Enquiry	concerning	Human	Understanding”	in	1748.		
	
Hier	 spreken	we	van	een	nog	 radicaler	 empirisme	dan	bij	Berkeley.	Waar	
Berkeley	 de	 substantie	 van	 buitenaf	 had	 geschrapt,	 zegt	 Hume	 dat	 er	
gewoonweg	geen	 substanties	meer	 zijn.	Hier	 breekt	 hij	 dus	 volledig	met	
Descartes.	 Dit	 heeft	 als	 gevolg	 dat	 het	 empirisme	 in	 zekere	 zin	 zuiverder	
wordt.	Er	is	geen	werkelijkheid	meer.	Men	kan	de	mind	niet	zien,	dus	men	
heeft	strikt	genomen	alleen	maar	sensaties,	beelden,	ideeën	die	aanwezig	zijn	
op	een	bepaalde	plaats	en	die	daarbovenop	ook	nog	eens	vluchtig	zijn.	We	
kunnen	niet	controleren	of	er	iets	is	dat	stabiliteit	kan	geven	aan	zo’n	geheel.	
Volgens	Hume	is	er	geen	mind	en	geen	werkelijkheid.	Door	deze	stelling	te	
maken,	breekt	hij	volledig	met	Berkeley.		
	
Hij	zegt	dat	we	niets	meer	zijn	dan	bundels	van	sensaties	die	we	op	bepaalde	
momenten	hebben.	Deze	sensaties	bepalen	wie	wij	zijn.		
	
Hume	wordt	ook	wel	een	scepticus	genoemd.	Hij	zegt	dat	hij	niet	weet	of	er	
een	mind	is	en	dat	hij	enkel	weet	dat	er	veel	sensaties	zijn.	Hume	vindt	dat	
we	niet	meer	dan	dat	kunnen	veronderstellen	als	het	gaat	over	de	geest.		
	
Verder	 spreekt	 hij	 ook	over	causaliteit.	 Causaliteit	wil	 zeggen	dat	 iets	 de	
oorzaak	 is	 van	 iets	 anders	 en	 dat	 er	 dus	 bepaalde	 gevolgen	 zijn.	 Volgens	
Hume	zijn	dit	dingen	die	wij	niet	kunnen	zien,	maar	veronderstellen!		
à	Bv.	Er	zijn	twee	biljardballen:	bal	A	en	bal	B.	 Je	stoot	tegen	bal	A.	Bal	A	
stoot	tegen	bal	B	waardoor	B	begint	te	bewegen.	Strikt	genomen	zien	wij	dat	
er	een	bal	A	rolt	en	dat	die	tegen	bal	B	botst	waardoor	B	ook	begint	te	rollen.	
Wij	zien	NIET	dat	de	ene	bal	de	oorzaak	was	van	de	beweging	van	de	andere.	
Puur	empirisch	kunnen	we	causaliteit	niet	vaststellen.		
Toch	stellen	we	deze	causaliteit	vast.	We	gaan	dit	als	het	ware	projecteren	in	
de	toekomst	waardoor	we	veronderstellen	dat	het	ene	het	gevolg	is	van	het	
andere.	Puur	empirisch	kunnen	we	dit	niet	vaststellen.		
	
Hieruit	kunnen	we	verder	gaan	op	de	termen	Custom	&	Habit	(gewoonte).	
Veel	van	onze	kennis	is	gebaseerd	op	geloof.		
à	Bv.	Wij	zien	elke	ochtend	dat	de	zon	opkomt	in	het	oosten,	hierdoor	zijn	
wij	dat	ook	gewoon	geworden.	Wij	weten	dit	op	basis	van	ervaring	uit	het	
verleden.	Dit	kunnen	we	echter	niet	bewijzen	volgens	Hume.	 Je	kan	alleen	
maar	kennis	hebben	door	middel	van	de	waarneming.	Op	dit	moment	heb	ik	
geen	waarneming	van	de	zon	die	morgen	zal	opkomen.	We	verwachten	wel	
dat	ook	morgen	de	zon	zal	opkomen	in	het	oosten	(door	gewoonte),	maar	dit	
kunnen	we	niet	bewijzen.		
	
Believe	of	verbeelding	speelt	ook	een	grote	rol	in	het	denkproces.	Dit	hangt	
samen	met	de	custom	&	habit.		
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Strikt	 genomen	 zijn	wij	 een	 soort	 van	 scherm	waar	 er	 zich	 percepties	 op	
vormen.	De	gedachte	van	vrijheid	bestaat	niet	bij	Hume,	volgens	hem	is	dit	
een	illusoir	begrip.	Als	er	geen	mind	is,	kan	er	ook	geen	vrije	wil	zijn.		
à	Bv.	“ik	ben	een	ik”.	Heb	jij	ooit	al	een	ik	gezien?	Nee,	dus	je	kan	het	niet	
bewijzen	dat	je	een	ik	bent.		
	
Citaat:	
“Reason	is	the	slave	of	the	passions”	
	
Uitleg:		
De	rede	wordt	volgens	Hume	gestuurd	door	passies.	De	passies	gebruiken	
de	rede	om	zich	door	te	drukken	naar	de	werkelijkheid.	De	mens	is	dus	in	
eerste	instantie	een	passioneel	wezen.	Dit	breekt	met	Descartes.		
	
Kortom:	
In	 het	 begin	 zijn	 er	 twee	 substanties.	 Deze	 vallen	weg	 in	 het	 denken	 van	
Hume.	We	 geloven	 graag	 dat	we	 dezelfde	 persoon	 zijn	 als	 gisterenavond,	
maar	 als	 we	 daar	 strikt	 empirisch	 over	 nadenken	 dan	 zijn	 we	 niet	 meer	
dezelfde	persoon.	We	zijn	enkel	dat	wat	nu	door	ons	hoofd	gaat.	Empiristen	
willen	speculaties	vermijden	en	enkel	zuiver	waarnemen.	Hoe	verder	ze	in	
dit	proces	gaan,	hoe	meer	ze	zien	hoe	moeilijk	dit	eigenlijk	is.	Zonder	dat	we	
het	zelf	beseffen	maken	wij	bepaalde	constructies	in	onze	geest,	waardoor	de	
waarneming	bijna	niet	zuiver	kan	zijn.		

	
1.1.5 Hartley	(18e	eeuw)	

	
Hartley	 wordt	 gezien	 als	 de	 vader	 van	 de	 psychofysiologie.	 Hij	 wil	 een	
fysiologische	 onderbouwing	 geven	 aan	 het	 denken	 van	 Hume.	 Hij	 is	
gefascineerd	door	de	fysiologie	en	is	ervan	overtuigd	dat	het	fysiologische	en	
psychologische	 parallel	 lopen.	 Hij	 zegt	 dat	 wat	 bij	 hume	 wordt	 uitgelegd	
(psychologische)	 ook	 op	 een	 ander	 niveau	 (fysiologische)	 kan	 worden	
uitgelegd.		

	
Waar	 Descartes	 sprak	 over	 ‘des	 esprits	 animaux’,	 spreekt	 Hartley	 over	
vibraties	of	trillingen.	

	
1.2 Common	sense	(18e	–	19e	eeuw)	

	
De	common	sense	kwam	vooral	voor	in	Schotland.	De	belangrijke	namen	hierbij	
zijn	Reid	&	Brown.		
	
Zij	 geven	 kritiek	 op	 het	 sceptisisme	 inzake	 de	 werkelijkheid	 en	 de	 mind	 dat	
aanwezig	is	bij	Berkeley	&	Hume.		
Aanhangers	van	het	‘common	sense’	zijn	mensen	die	vinden	dat	het	niet	complexer	
moet	gemaakt	worden	dan	dat	het	is.	Het	is	gewoon	onze	dagdagelijkse	ervaring	
dat	er	een	buitenwereld	bestaat,	dat	er	een	ik	bestaat,	dat	er	stabiliteit	bestaat.	Laat	
ons	gewoon	uitgaan	van	de	common	sense.		
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Zij	gooien	de	radicaliteit	van	het	empirisme	overboord,	want	het	brengt	de	mens	
nergens.	De	linken	die	gemaakt	worden	tussen	alle	sensoriële	input,	komt	doordat	
die	verhouding	ook	al	aanwezig	was	in	de	buitenwereld.	De	aanhangers	van	het	
common	sense	willen	het	empirisme	redden	van	alle	absurditeiten.		

	
1.3 Het	late	empirisme	

	
De	late	empiristen	streven	naar	een	zuivere	waarneming,	maar	betrappen	elkaar	
erop	dat	dat	een	heel	complex	gegeven	is	en	dat	er	toch	altijd/vaak	verwachtingen	
aanwezig	zullen	zijn.		

	
1.3.1 James	Mill	(18e	–	19e	eeuw)	

	
Hij	schreef	het	boek	“Analysis	of	the	Phenomena	of	the	Human	Mind”	in	1829.		
	
Mill	 is	 specifiek	 geïnteresseerd	 in	 het	 analytische	 proces.	 Als	 hij	
geïnteresseerd	is	in	ideeën,	dan	is	dat	vanuit	de	gedachten	hoe	die	ideeën	tot	
stand	zijn	gekomen	 (waar	 ze	oorspronkelijk	vandaan	komen).	Het	proces,	
vandaag	dus	de	analyse.		

	
1.3.2 John	Stuart	Mill	(19e	eeuw)	

	
Hij	is	de	zoon	van	James	Mill	en	schreef	het	boek	“System	of	Logic”	in	1843.		
	
John	Stuart	Mill	 zegt	het	 tegenovergestelde	van	zijn	vader.	Hij	 zegt	dat	de	
combinaties	veel	meer	zijn	dan	de	som	van	de	delen.	Mill	Junior	zegt	dat	de	
ideeën	misschien	wel	terugkomen	op	sensoriële	input,	maar	de	werking	van	
die	input	levert	veel	meer	op	dan	de	som	van	die	aparte	delen.	Het	geheel	is	
dus	 veel	 meer	 dan	 de	 som	 van	 alle	 samengestelde	 componenten.	 Deze	
denkwijze	zal	van	belang	zijn	in	de	latere	gestaltpsychologie.	De	context	is	
veel	belangrijker	dan	louter	de	input	die	verworven	wordt	op	basis	van	de	
sensoriële	input.		
	
Mill	Junior	zal	ook	nieuwe	aandacht	geven	aan	inductie.	Er	is	sprake	van	een	
intentie,	een	aanzet	om	een	experimentele	methode	te	ontwikkelen.	Men	wil	
beginnen	denken	in	termen	van	experimenten	en	wil	gaan	experimenteren	
met	de	associaties.		

	
1.3.3 Baine	(19e	eeuw)	

	
In	 de	 late	 empirie	 wordt	 het	 fysiologische	 belangrijker,	 zonder	 dat	 men	
materialist	 wordt.	 De	 tendens	 bij	 Baine	 is	 dat	 hij	 op	 zoek	 wil	 gaan	 naar	
wetmatigheden.	Er	komt	een	noodzakelijke	interesse	in	de	neurofysiologie.		
Baine	blijft	het	parallellisme	tussen	het	psychische	en	fysiologische	niveau	in	
stand	 houden	 en	 verdedigen.	 Hij	 vindt	 dat	 wat	 er	 op	 psychisch	 niveau	
gebeurt	we	ook	op	fysiologisch	niveau	kunnen	verklaren.	
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2. Moderne	wetenschap:	De	Duitse	traditie	
	
Descartes	is	voornamelijk	een	belangrijk	denker	in	de	Franse	&	Britse	traditie	(in	de	
Britse	 traditie	 krijgt	 hij	 veel	 kritiek).	 Spinoza	 is	 dan	 weer	 belangrijk	 in	 de	 Duitse	
traditie.		
	
Het	vertrekpunt	van	de	Duitse	traditie	is	het	parallellisme	van	geest	en	lichaam	of	het	
monisme.		
De	 geest	 of	 het	 verstand	 wordt	 gezien	 als	 een	 actief	 en	 dynamisch	 principe.	 Het	
verstand	 is	 zeer	 bepalend	 voor	 het	 tot	 stand	 komen	 van	 kennis.	 Alleen	 baseren	 op	
zintuiglijke	ervaring	is	niet	voldoende,	je	hebt	beiden	nodig	om	tot	volledige	kennis	te	
komen.		

	
2.1 Mesmer	(18e	–	19e	eeuw)	

	
Mesmer	is	een	magnesiteur.	Dit	wil	zeggen	dat	hij	het	dierlijk	magnetisme	in	het	
lichaam	 terug	 op	 evenwicht	 probeert	 te	 krijgen.	 Zo	 ging	men	 ziekten	 proberen	
genezen,	via	‘magnetische	krachten’.		
	
Dit	 gebeurt	 in	 dezelfde	 periode	 waar	 mensen	 op	 een	 zeer	 rationele,	
wetenschappelijke	manier	gaan	beginnen	nadenken	over	de	mens.	Zo	kwam	ook	
de	hypnose	en	suggestie	naar	boven.	Hieruit	kunnen	we	concluderen	dat	mensen	
in	dezelfde	tijd	op	verschillende	manieren	kunnen	denken	over	bepaalde	dingen.		

	
2.2 Leibniz	(17e	–	invloed	in	18e	eeuw)	

	
Leibniz	schreef	het	boek	“Nouveaux	Essais	sur	l’Entendement	Humain”	in	1765.	In	
dit	boek	uit	hij	duidelijk	zijn	kritieken	op	Locke.		
	
Hij	spreekt	over	de	geest	in	termen	van	intellectus.	De	geest	wordt	gezien	als	een	
actieve	instantie.	Het	beeld	dat	we	krijgen	in	het	empirisme,	namelijk	dat	de	mind	
een	passieve	en	recessieve	instantie	is,	probeert	hij	te	verwerpen.	Hij	probeert	de	
geest	als	actief	af	te	schilderen.	
	
Leibniz	stelt	dat	er	iets	aanwezig	is	 in	het	verstand	van	bij	de	geboorte.	Iets	dat	
actief	 te	werk	 kan	 gaan	met	 het	 verstand.	Deze	 activiteit	 is	 noodzakelijk	 om	 te	
komen	tot	kennis.	Dit	wijst	erop	dat	hij	aanhanger	is	van	het	nativisme.	
	
Kortom:		
Kennis	impliceert	een	actief	ingrijpen	en	transformeren	van	informatie.	
	
Verder	is	hij	ook	geïnteresseerd	in	het	onbewuste.		
	
Hij	ging	er	altijd	vanuit	dat	de	werkelijkheid	een	verzameling	is	van	oneindig	veel	
monaden.	Dit	is	een	verzameling	van	substanties.	Alles	wat	bestaat	moet	begrepen	
worden	als	een	grote	verzameling	van	oneindige	monaden.		
	
Deze	monaden	zijn	ook	de	meest	elementaire	bestanddelen	van	de	werkelijkheid.	
Je	moet	het	 zien	 in	 termen	van	een	psychofysisch	parallellisme.	Het	psychische	
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heeft	 bij	 de	mens	 een	 enorm	 belangrijke	waarde,	maar	 bij	 een	 boom	 heeft	 dit	
minder	waarde	dan	het	materiële.		
	
Alle	monaden	functioneren	op	zichzelf.	Er	wordt	dan	de	vraag	gesteld	hoe	het	komt	
dat	er	een	uitwisseling	tussen	die	monaden	kan	ontstaan.		
	
“Harmonia	praestabilita”	(onderlinge	afstemming,	harmonie)	
	
Leibniz	veronderstelt	een	harmonie.	Er	is	een	afstemming	van	alle	monaden	op	
elkaar.	Deze	harmonie	wordt	in	stand	gebracht	door	God.	Deze	stelling	is	uiteraard	
heel	speculatief	en	hier	gaan	de	empiristen	dan	ok	tegenin.		

	
2.3 Wolff	(18e	eeuw)	

	
Wolff	 verzet	 zich	 tegen	Locke.	Hij	 volgt	 Leibniz	wat	betreft	 de	 activiteit	 van	de	
geest,	maar	niet	in	het	deel	van	de	monaden.		
	
Hij	 is	 aanhanger	 van	 het	 dualisme	 en	 veronderstelt	 dus	 dat	 de	 geestelijke	 en	
lichamelijke	activiteit	processen	zijn	die	onafhankelijk	van	elkaar	functioneren.	De	
mens	is	waarschijnlijk	wel	de	twee,	maar	het	is	belangrijk	dat	de	twee	domeinen	
gescheiden	blijven.		
	
Wolff	 schrijft	 twee	boeken.	Het	 “psychologica	empirica”,	waar	hij	 volledig	het	
empirisme	 volgt	 en	 de	 waarneming	 het	 uitgangspunt	 is	 en	 het	 “psychologica	
rationalis”.	Bij	dit	laatste	zit	hij	meer	op	de	lijn	van	Lebniz	en	is	het	rationalisme	
het	uitganspunt.		
	
Verder	is	ook	hij	een	aanhanger	van	het	nativisme.	

	
2.4 Kant	(18e	eeuw)	BELANGRIJK	

	
Kant	 reageerde	 op	 het	 denken	 van	 Hume	 en	 Descartes.	 Hij	 was	 een	
systeemdenker.	Systeemdenken	is	een	wetenschappelijke	benadering	die	tracht	
overzicht	 van	 het	 geheel	 te	 behouden,	 in	 plaats	 van	 zich	 te	 concentreren	 op	
afzonderlijke	onderdelen.	Dit	ging	in	tegen	Leibniz.		
	
Volgens	Kant	hadden	empiristen	wel	gelijk,	maar	keken	zij	te	weinig	naar	wat	de	
geest	doet	met	de	informatie.	Langs	de	andere	kant	hadden	de	rationalisten	ook	
gelijk.		
	
Hij	vindt	dat	zintuiglijke	informatie	van	absoluut	belang	is	om	tot	kennis	te	komen,	
maar	dat	we	ook	een	verstand	nodig	hebben	om	al	die	informatie	te	verwerken.	Je	
kan	niet	tot	kennis	komen	alleen	op	basis	van	het	verstand	of	alleen	op	basis	van	
het	empirisch	materiaal.	Kant	probeert	een	soort	van	systeem	tot	stand	te	brengen	
waarin	hij	het	empirische	met	het	rationalistische	combineert.		
	
Hieruit	volgt	dat	hij	spreekt	over	a	priori	en	a	posteriori	elementen.	A	priori	gaat	
over	de	dingen	die	al	aanwezig	zijn	van	bij	de	geboorte.	Hierbij	onderscheidt	hij	12	
categorieën.	 Wat	 zit	 er	 reeds	 in	 het	 verstand,	 voordat	 er	 empirisch	 materiaal	
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aanwezig	is.	We	zijn	met	deze	a	priori	elementen	uitgerust,	waardoor	er	principes	
zijn	die	we	kunnen	gebruiken	om	zintuiglijk	materiaal	(a	posteriori)	te	verwerken	
en	zo	uiteindelijk	tot	kennis	te	komen.		
	
Om	tot	kennis	te	komen	heb	je	2	zaken	nodig:	
- Verstand	met	a	priori	principes	
- Zintuiglijke	ervaring	(a	posteriori)	
	
Denken,	betekent	oordelen	vormen	door	middel	van	het	verstand.	Dit	gaat	terug	
op	twee	zaken:	enerzijds	de	mechanismen	die	al	aanwezig	waren	bij	de	geboorte	
(tijd	 en	 ruimte)	 en	 anderzijds	 zijn	 het	 die	 vormen,	 mechanismen	 die	 gebruikt	
worden	om	de	zintuiglijke	ervaringen	te	verwerken.	
	
Kant	zegt	dat	we	niets	kunnen	kennen	van	een	buitenwereld	die	los	van	onszelf	
staat.	Dit	is	tegen	Locke.	Een	buitenwereld	is	volgens	hem	niet	nodig	om	tot	kennis	
te	komen.		
	
Kant	is	zeker	geen	materialist.	Hij	zegt	dat	de	psychologie	geen	wetenschap	is,	
omdat	 er	 geen	 sprake	 is	 van	 experimenten.	 Hierdoor	 kan	 volgens	 hem	 de	
psychologie	nog	niet	gezien	worden	als	een	autonome	wetenschap.		
	
Ten	slotte	schreef	hij	ook	het	boek	“Kritiek	der	praktische	Vernunft”	in	1788.	
	

2.5 Post	Kant	(19e	eeuw)	
	

In	deze	periode	 ligt	de	nadruk	op	op	het	zelfbewustzijn	en	 is	men	bezig	met	de	
activiteit	van	de	geest.		

	 	
2.5.1 Herbart	(19e	eeuw)	

	
Hij	schreef	het	boek	“Psychology	as	a	science	newly	founded	on	experience,	
metaphyics	and	mathematics”	in	1825.		
	
Herbart	 had	 kritiek	 op	Kant.	 Als	 eerste	 had	hij	 een	probleem	met	 de	 12	
categorieën	of	faculteiten	die	onderscheidden	werden	bij	Kant.	Hij	zegt	dat	
de	geest	ondeelbaar	 is	en	dat	die	dus	niet	kan	worden	opgesplitst	 in	12	
delen.	Verder	legde	hij	de	nadruk	op	de	empirie	en	de	observatie.	Hieruit	
kunnen	we	afleiden	dat	zijn	denken	onafhankelijk	is	van	het	fysiologische.	
Herbart	probeert	de	mentale	operaties	op	een	mechanische	manier	op	te	
vatten.		
	
Hij	 is	 het	 eens	 met	 Kant,	 wanneer	 die	 stelt	 dat	 de	 psychologie	 geen	
experimentele	 wetenschap	 is.	 Herbart	 probeert	 dan	 wel	 een	
wetenschappelijke	status	aan	de	psychologie	te	geven	door	een	nadruk	te	
leggen	op	de	wiskunde.		

	
2.5.2 Beneke	(19e	eeuw)	

	
Beneke	schreef	het	boek	“Psychology	as	a	natural	science”	in	1833.		
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Hij	zag	de	mind	ook	als	iets	actief,	maar	deelde	hem	niet	op	in	verschillende	
categorieën.	In	tegenstelling	tot	Herbart	benadrukte	Beneke	wel	de	rol	van	
de	fysiologie.		

	
2.5.3 Lotze	(19e	eeuw)	

	
Lotze	schreef	het	boek	“Medical	Psychology,	or	Physiology	of	the	Soul”	in	
1852.		
	

	
2.6 Tussen	Kant	en	Freud	(19e	eeuw)	

	
Centraal:	
Het	onbewuste	en	de	vrije	wil.		

	
2.6.1 Schopenhauer	(19e	eeuw)	

	
Schopenhauer	had	een	speciale	manier	om	naar	de	werkelijkheid	te	kijken,	
maar	het	had	wel	een	impact	op	hoe	we	naar	de	psyche	kijken.	Hij	zegt	dat	
de	waarneembare	werkelijkheid	een	manifestatie	is	van	onze	eigen	wil.	Dit	
leidt	ons	naar	het	feit	dat	hij	een	aanhanger	is	van	het	monisme,	net	zoals	
Spinoza.	Het	lichaam	en	de	ziel	lopen	parallel.		
	
Centraal:	
Het	ondergeschikt	zijn	van	het	bewustzijn.		
	
De	wil	 is	 volgens	hem	doelloos	 en	het	 individu	 is	het	 instrument	van	de	
blinde	 wil.	 Ons	 bewustzijn	 (de	 rede)	 wordt	 bepaald	 door	 het	
onbewuste.		

	
2.6.2 Von	Hartmann	(19e	eeuw)	

	
Hij	hield	zich	bezig	met	het	thema	van	het	onbewuste	en	het	 feit	dat	ons	
denken	gestuurd	wordt	door	iets	dat	onbewust	 is.	Het	denken	is	dus	een	
uiting	van	het	onbewuste	volgens	Von	Hartmann.	Hier	zien	we	hoe	Freud	
dit	idee	later	zal	oppikken.		

	 	



	 31	

College	3	
	
Reader:	hoofdstuk	10	en	11.	
	
1. De	19e	eeuwse	ontwikkelingen	
	
Er	 wordt	 gesproken	 van	 vier	 ontwikkelingen:	 in	 de	 fysiologie,	 de	 psychofysica,	 de	
evolutie	en	het	positivisme.		
	
De	volgorde	van	de	titels	is	niet	in	dezelfde	volgorde	als	die	in	de	reader.	
	
1.1 Fysiologie	

	
1.1.1 Algemene	fysiologie	van	het	zenustelsel	

	
Men	begint	in	de	19e	eeuw	interesse	te	vertonen	in	hoe	het	lichaam	in	staat	
is	om	al	die	fysiologische	fenomenen	uit	te	voeren.	In	de	algemene	fysiologie	
van	het	 zenuwstelsel	 zijn	 een	 aantal	 namen	van	belang:	Bell	&	Magendi,	
Müller,	Galvani	en	Du	Bois-Reymond.		
	
Bell	&	Magendi	
	
Deze	 twee	 belangrijke	 denkers	 kijken	 naar	 de	 verschillen	 tussen	 alle	
zenuwen.	 Ze	 stellen	 zich	 de	 vraag	 of	 er	 geen	 differentiatie	 is	 tussen	 de	
zenuwen.	Zij	maken	voor	het	eerst	een	onderscheid	tussen	de	verschillende	
zenuwen.	 Er	 wordt	 gesproken	 over	 afferente	 zenuwen	 en	 efferente	
zenuwen.		
	
Afferente	 zenuwen	 zijn	 de	 zenuwen	 waar	 bepaalde	 prikkels	
binnenkomen.	 Ze	 worden	 ook	 wel	 de	 sensoriële	 zenuwen	 genoemd.	
Efferente	zenuwen	zijn	zenuwen	die	zaken	afvoeren	en	ervoor	zorgen	dat	
er	 iets	met	de	prikkels	gedaan	wordt.	Een	andere	naam	hiervoor	 zijn	de	
motorische	zenuwen.		
	
Dit	eerste	onderscheid	tussen	zenuwen	is	de	wet	van	Bell	en	Magendi.		
	
Johannes	Müller	
	
Müller	 heeft	 grotendeels	 de	 basis	 gelegd	 voor	 de	 discipline	 van	 de	
fysiologie.	Hij	heeft	zich	net	zoals	Bell	en	Magendi	beziggehouden	met	een	
differentiatie	in	het	zenuwstelsel.	Er	wordt	een	onderscheid	gemaakt	in	de	
verschillende	waarnemingen.		
à	 Bv.	 De	 zon	 schijnt:	 er	 zijn	 lichtprikkels	 en	 warmteprikkels.	 Die	
lichtprikkels	 worden	 door	 specifieke	 zenuwen	 opgevangen,	 de	
warmteprikkels	komen	via	andere	zenuwbanen	tot	ons.		
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Müller	 maakt	 dus	 een	 differentiatie	 tussen	 de	 verschillende	
zenuwenergieën.	 Dit	 wordt	 dan	 ook	 de	 wet	 van	 de	 specifieke	
zenuwenergieën	genoemd.		
	
Verder	 is	hij	 ook	bezig	met	hoe	 informatie	die	wij	 binnenkrijgen	precies	
verwerkt	wordt.	De	zenuwgeleiding	valt	volgens	hem	nog	niet	te	meten.	De	
snelheid	 van	 impulsen	 valt	 nog	 niet	 te	 kwantificeren.	 Helmholtz	 is	 pas	
degene	die	de	snelheid	van	geleiding	zal	kunnen	meten	(cf.	Reactietijden).		
	
Galvani,	Du	Bois-Reymond	
	
Zij	zullen	voor	het	eerst	de	zenuwgeleiding	proberen	begrijpen	in	termen	
van	dierlijke	elektriciteit.	Ze	zijn	de	eersten	die	de	zenuwgeleiding	op	een	
elektrische	manier	bekijken.	Galvani	 en	Du	Bois-Reymond	zetten	 zich	 zo	
ook	af	tegen	oudere	theorieën	van	Descartes	en	Hartley:	elektrochemische	
prikkels	vs.	esprits	animaux.		
	

	
1.1.2 Fysiologie	van	de	waarneming	

	
Young	
	
Young	houdt	zich	bezig	met	hoe	het	 lichaam	 in	staat	 is	om	verschillende	
kleuren	op	te	nemen	en	deze	te	verwerken.	Hij	komt	tot	de	constatatie	dat	
er	een	aantal	basiskleuren	zijn.	Meer	specifiek	zijn	er	3	basiskleuren:	rood,	
geel	en	blauw.	Dit	inzicht	zal	in	de	literatuur	bekend	worden	als	de	theorie	
van	 Young,	 beter	 bekend	 als	 de	 Young-Helmholtz-theorie	 of	 de	
trichomatische	theorie.		
	
Purkinje	
	
Purkinje	was	ook	geïnteresseerd	in	de	bouw	van	het	oog	en	hoe	die	juist	in	
elkaar	 zit.	We	 hebben	 bepaalde	 subjectieve	waarnemingen,	we	 zien	 van	
alles	 en	 met	 die	 waarnemingen	 gebeuren	 dan	 ook	 nog	 eens	 bepaalde	
dingen.		
à	Bv.	Ik	kijk	naar	een	deur	en	ik	zie	dat	die	deur	hevig	rood	is	in	fel	licht.	
Als	het	licht	uit	gaat,	of	het	wordt	donkerder	(onze	pupillen	worden	groter,	
zodat	de	ogen	al	het	licht	dat	er	is	kunnen	opnemen),	dan	kan	het	zijn	dat	
diezelfde	deur	eerder	blauw	is.		
	
Er	wordt	een	onderscheid	gemaakt	tussen	het	fotopische	zicht,	hiervan	is	
er	sprake	wanneer	het	heel	licht	is.	
à	Bv.	De	heldere	rode	deur	
En	het	scotopische	zicht,	dit	is	dan	wanneer	het	donker	is	en	wanneer	we	
ons	nachtzicht	moeten	gebruiken.	
à	Bv.	Blauwe	deur.	
	
Purkinje	is	iemand	die,	naast	vele	anderen,	gaat	kijken	naar	de	fysiologische	
oorzaken	van	het	plaatsvinden	van	de	subjectieve	waarneming.	Hij	is	ook	
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degene	 die	 de	 baan	 zal	 maken	 voor	 de	 discipline	 die	 bezig	 is	 met	 de	
verhouding	tussen	de	subjectieve	waarneming	en	de	fysiologische	basis	die	
hiervoor	noodzakelijk	is:	de	psychofysica.		

	
1.1.3 Hersenfysiologie	

	
Voor	 ons	 is	 het	 een	 evidentie	 dat	 de	 hersenen	 het	 centrale	 orgaan	 zijn	
wanneer	 het	 gaat	 over	 de	 verwerking	 van	 informatie	 en	 de	 zintuiglijke	
waarneming.	 Het	 is	 evident	 dat	 er	 hersenonderzoek	 gedaan	 wordt	 om	
dingen	te	verklaren.	
	
Er	 is	 een	 tendens	 om	 alle	 subjectieve	 fenomenen,	wie	wij	 zijn	 als	mens,	
terug	te	voeren	naar	de	hersenen.	Wie	wij	zijn	wordt	volledig	bepaald	door	
de	hersenen,	dit	is	een	evidentie	voor	ons.	Het	lijkt	alsof	dit	altijd	zo	geweest	
is,	maar	dit	is	niet	het	geval.	
	
Tot	de	18e	eeuw	heeft	men	enorm	weinig	interesse	getoond	in	de	hersenen.	
Descartes	had	wel	interesse	in	de	pijnappelklier,	maar	dat	stond	los	van	de	
interesse	 voor	de	hersenen.	Men	was	nog	niet	 geïnteresseerd	 in	 hoe	die	
hersenen	in	elkaar	zitten,	hoe	ze	werken,	…	De	aandacht	voor	de	werking	
van	de	hersenen	is	een	recent	gegeven.		
	
Deze	 interesse	 heeft	 te	maken	met	histologisch	 onderzoek	 (d.w.z.	 hoe	
alles	in	elkaar	zit,	orgaanweefsels)	en	elektrofysiologisch	onderzoek.		
	
Golgi	&	Ramon	y	Cajal	
	
Zij	gaan	voor	het	eerst	iets	onderscheiden	dat	men	‘neuronen’	noemt.	Ze	
worden	zichtbaar	onderscheiden	van	de	verschillende	cellen.		
	
Sherrington	BELANGRIJK!	
	
Sherrington	 is	 de	 grondlegger	 van	 de	neurofysiologie.	 Als	 wij	 vandaag	
spreken	over	synapsen	(de	dingen	die	energie	geleiden	in	de	hersenen),	dan	
hebben	wij	 dit	 te	danken	aan	hem.	Hij	 heeft	dit	 op	de	kaart	 gezet	om	 te	
kunnen	 begrijpen	 hoe	 bepaalde	 reflexbewegingen	 tot	 stand	 komen.	
Sherrington	gaat	het	begrijpen	als	een	soort	baan.	Eerst	is	er	sprake	van	een	
sensorisch	 neuron,	 dan	 een	 interneuron	 en	 uiteindelijk	 een	 motorisch	
neuron	die	voor	de	reflex	zal	zorgen.		
	
Deze	theorie	zal	ook	belangrijk	zijn	voor	het	latere	behaviorisme	van	Pavlov	
en	Watson.		
	
Verder	 houden	 verschillende	 mensen	 zich	 ook	 bezig	 met	 de	
hersenstructuur	en	de	fysiologie,	waaronder	Gall	&	Spurzeim,	Rolando	&	
Broca	en	Flourens.		
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Gall	&	Spurzheim	
	
Deze	twee	onderzoekers	zullen	bezig	zijn	met	de	frenologie.	De	frenologie	
is	een	discipline	die	zich	bezighoudt	met	de	structuur	van	de	hersenen	en	
zal	aanhangen	bij	de	faculteitenpsychologie.	Ze	zullen	gaan	kijken	naar	de	
hersenen	en	welke	delen	(later	faculteiten	genoemd)	verantwoordelijk	zijn	
voor	het	verwerken	van	bepaalde	informatie.		
à	 Bv.	Bepaalde	mensen	hebben	meer	 ruimtelijk	 inzicht.	Dit	 inzicht	 is	 te	
lokaliseren	in	een	bepaald	deel	van	de	hersenen.	Andere	mensen	hebben	
minder	ruimtelijk	inzicht	en	dan	wil	dit	zeggen	dat	een	bepaalde	faculteit	
minder	goed	ontwikkeld	is.	Ze	stellen	vast	dat	dit	ook	morfologisch	te	zien	
is.	Dit	is	de	redenering	van	de	frenologie.	
	
Bepaalde	afwezigheid	van	e	faculteiten	kan	ook	aantoonbaar	zijn	volgens	
de	frenologen.	We	kunnen	zelfs	zien	aan	de	morfologie	van	de	schedel	van	
sommige	mensen	welke	 functies	 en	 faculteiten	minder	 goed	 ontwikkeld	
zijn.		
	
Op	deze	manier	is	er	sprake	van	een	differentiële	diagnostiek:	bij	de	ene	is	
iets	beter	ontwikkeld	dan	bij	de	andere.		
à	Bv.	Hij	heeft	een	groot	voorhoofd,	dus	de	hersenen	zijn	op	die	plaats	heel	
sterk	ontwikkeld.	Dit	wil	zeggen	dat	die	bepaalde	faculteit	zich	ook	beter	zal	
uiten	bij	die	persoon	dan	bij	anderen.		
	
Er	komt	echter	snel	verzet	tegen	de	frenologie.	Men	is	niet	akkoord	met	het	
feit	dat	de	onderontwikkeldheid	zich	kan	uiten	in	uiterlijke	kenmerken.	De	
frenologie	zal	wel	bepaalde	onderzoeken	gaan	prikkelen	om	de	hersenen	
verder	 te	 gaan	 onderzoeken.	 Er	 was	 een	 weerstand,	 maar	 tegelijkertijd	
waren	mensen	geprikkeld	om	dit	 te	gaan	onderzoeken:	misschien	zijn	er	
inderdaad	wel	bepaalde	gebieden	in	de	hersenen	die	verantwoordelijk	zijn	
voor	bepaalde	functies.		
	
Rolando	&	Broca	
	
Broca	 heeft	 ontdekt	 dat	 de	 linkerhemisfeer	 verantwoordelijk	 is	 voor	 de	
spraak.	 Ze	 stellen	 vast	 dat	 als	 er	 schade	 is	 aan	 bepaalde	 delen	 in	 de	
hersenen,	 dat	 dit	 zich	 ook	 direct	 zal	 uiten	 in	 verschillende	
spraakproblemen.	Ze	zullen	de	hersenfuncties	beginnen	lokaliseren,	maar	
ze	zijn	tegen	de	frenologie.	
	
Broca	 heeft	 ook	 een	 hersengebied	 naar	 zich	 vernoemd	 gekregen:	 het	
zogenaamde	Broca-centrum	(cfr.	Broca’s	afasie).		
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Flourens	
	
Flourens	werkt	 in	 dezelfde	 lijn	 als	 Rolando	 en	 Broca.	 Rolando	 en	 Broca	
zullen	 onderzoek	 doen	 bij	 patiënten	 die	 overleden	 zijn,	 Flourens	 zal	
onderzoek	gaan	doen	bij	levende	dieren.	Hij	gaat	de	hersenen	manipuleren	
van	 deze	 levende	 dieren,	 door	 bepaalde	 delen	 van	 de	 hersenen	 weg	 te	
nemen.	Zo	ziet	hij	wat	er	gebeurt	wanneer	een	dier	dit	deel	ontbreekt.	Deze	
methode	wordt	de	extirpatie-methode	of	oblongatie	methode	genoemd.	
	
Ook	hij	komt	tot	een	soort	onderscheid	van	verschillende	functies.	Hij	gaat	
op	experimentele	wijze	op	 zoek	naar	de	 zaken	waar	 specifieke	gebieden	
verantwoordelijk	 zijn	 voor	 bepaalde	 dingen.	 Er	 zijn	 6	 functionele	
eenheden:	
	
1. De	grote	hersenen	of	cerebrum	

Ze	 zijn	 verantwoordelijk	 voor	 de	 complexere	 bewustzijnsfenomenen.	
	

2. De	kleine	hersenen	of	cerebellum	
Dit	deel	is	verantwoordelijk	voor	de	bewegingscoördinatie.	

	
3. Het	verlengde	merg	of	medulla	oblongata	

Verantwoordelijk	voor	de	levensfuncties.	
à	 Bv.	 Ademen.	 Als	 dit	 deel	wordt	weggenomen	 dan	 zien	we	 dat	 die	
dieren	in	ademhalingsmoeilijkheden	geraken.	

	
4. Tectum	

Dit	dient	voor	de	visuele	gewaarwording.	Als	we	dit	wegnemen	dan	zien	
we	dat	de	dieren	blind	worden.	

	
5. Ruggenmerg	

Dit	deel	dient	voor	de	geleiding	van	de	zenuwen.	
	

6. Perifere	zenuwen	
Deze	dienen	voor	het	opnemen	van	de	stimuli.	

	
Ondanks	deze	opdeling,	gaat	Flourens	er	nog	altijd	vanuit	dat	de	werking	
van	de	hersenen	zeer	hollistisch,	als	een	eenheid	bekeken	moet	worden.	
Sommige	 deelgebieden	 zijn	 na	 verloop	 van	 tijd	 in	 staat	 om	 functies	 van	
andere	 delen	 die	 zijn	 weggehaald	 over	 te	 nemen	 en	 uit	 te	 voeren.	 De	
gebieden	die	dus	op	te	delen	vallen,	werken	tegelijkertijd	op	een	intensieve	
manier	samen.	Ook	de	grote	hersenen	(een	van	de	6	gebieden)	kunnen	niet	
verder	 worden	 opgedeeld.	 Dit	 zien	 we	 ook	 al	 bij	 Descartes:	 het	 hogere	
bewustzijn	vormt	een	eenheid	die	we	niet	verder	kunnen	opsplitsen.	
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1.2 Psychofysica	
	

De	psychofysica	is	de	studie	van	de	relatie	tussen	de	fysieke	prikkels	en	de	
subjectieve	reacties	of	de	subjectieve	waarnemingen.		
	
We	bespreken	drie	belangrijke	figuren:	Weber,	Fechner	en	Helmholtz.	
	
1.2.1 Weber	

	
Weber	schreef	in	1834	‘De	Tactu’.	Waarin	hij	spreekt	over	de	tastzin.	
	
Meestal	 is	 er	 een	 grote	 interesse	 in	 de	 zintuiglijke	 waarneming	 in	 het	
algemeen,	maar	Weber	is	vooral	geïnteresseerd	in	de	tastzin.	Hij	gaat	die	
ook	voor	het	eerst	proberen	kwantificeren.		
	
Zo	 komt	 de	Wet	 van	Weber	 tot	 stand:	 hoe	 groot	moet	 het	 verschil	 zijn	
tussen	de	intensiteit	van	twee	stimuli	zodat	een	persoon	het	voelt.	Hier	gaat	
het	 over	 het	 juist	merkbaar	 verschil.	 Er	 wordt	 een	 bepaalde	 stimulus	
toegediend	met	een	intensiteit.	Een	tweede	stimulus	wordt	toegediend	met	
een	grotere	intensiteit,	wordt	die	dan	als	intenser	ervaren	of	niet?	
à	Bv.	Als	ik	druk	uitoefen	op	de	huid	met	een	bepaalde	intensiteit,	en	een	
tweede	 grotere	 intensiteit,	 wat	 moet	 dan	 het	 verschil	 zijn	 zodat	 ik	 het	
verschil	voel?	
	
Deze	wet	zal	verder	uitgewerkt	worden	door	Fechner.	

	
1.2.2 Fechner	BELANGRIJK	

	
Fechner	 probeerde	 een	 centraal	 werk	 in	 de	 psychofysica	 te	 ontwerpen:	
“Elemente	der	psychophysik”	in	1860.		
	
We	zien	hier	duidelijk	hoe	Fechner	in	de	lijn	ligt	van	de	Duitse	inspiratie.	Hij	
zal	 bv.	 lichaam	 en	 geest	 vooropstellen.	 Hij	 maakt	 heel	 duidelijk	 dat	 het	
psychische	 en	 het	 lichamelijke	 twee	 verschillende	 facetten	 zijn	 van	
hetzelfde.	Dit	laat	ons	zien	dat	hij	aanhanger	is	van	het	monisme	en	hij	zal	
een	positie	innemen	tegen	het	materialisme.		
	
Door	hem	is	de	notie	van	drempel	of	limen	aanwezig.	*		
Er	 wordt	 een	 onderscheid	 gemaakt	 tussen	 de	 absolute	 drempel	 en	 de	
differentiële	drempel.	
	
De	absolute	drempel	gaat	over	hoe	intens	een	stimulus	moet	zijn	zodat	we	
hem	zouden	opmerken.	
à	Bv.	Hoe	 intens	moet	een	 lichtprikkel	zijn	zodat	 ik	hem	zie,	hoe	 intens	
moet	de	druk	op	mijn	huid	zijn	alvorens	ik	een	sensatie	heb,	…		
Een	 bepaalde	 intensiteit	 moet	 altijd	 aanwezig	 zijn	 zodat	 we	 de	 prikkel	
opmerken.		
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De	Differentiële	drempel	heeft	te	maken	met	de	wet	van	Weber.	Dit	wil	
zeggen:	hoe	intens	moet	het	verschil	zijn	tussen	twee	prikkels	zodat	we	het	
verschil	merken?		
	
*	Examenvraag	2015-2016	
Wat	zijn	limen?	

	
1.2.3 Helmholtz	

	
Helmholtz	is	een	materialist.	Hij	zal	de	psychofysica	gaan	reduceren	tot	een	
materialisme.	Hij	wou	de	psychofysica	reduceren	tot	de	gewone	fysica.	Alles	
is	een	materie,	ook	het	psychische.	Het	psychische	is	volgens	hem	niet	iets	
apart	en	het	is	te	reduceren	tot	het	fysiologische.		
	
De	centrale	gedachte	bij	Helmholtz	 is	dat	er	energie	aanwezig	 is	 in	een	
organisme	en	die	altijd	behouden	kan	worden.	Binnen	een	organisme	blijft	
de	energie	constant.	Er	kunnen	echter	wel	transformaties	bestaan,	maar	het	
zal	altijd	constant	blijven.	Dit	is	het	principe	van	behoud	van	energie.	
	
Hij	zit	op	dezelfde	lijn	als	Du	Bois-Reymond.	Fechner	zet	een	stap	verder	
door	de	golven	van	het	elektrochemische	te	gaan	kwantificeren.	Helmholtz	
zal	ook	de	reactiesnelheid	proberen	kwantificeren	en	meten.	
	
Verder	is	hij	bezig	met	de	visuele	waarneming.	Hij	zegt	dat	als	wij	dingen	
zien,	dat	die	dingen	niet	louter	gereduceerd	kunnen	worden	tot	de	concrete	
input	die	we	krijgen.	Er	zullen	automatisch	onbewuste	zaken	meespelen	die	
een	 invloed	hebben	op	wat	wij	 zien.	Dit	 heeft	 ook	 een	 invloed	 gehad	op	
Freud	zijn	theorie.		
	
De	 activiteit	 van	 het	 bewustzijn	 wordt	 hier	 opnieuw	 benadrukt,	 dit	 is	
typisch	voor	het	Duitse	denken.	Helmholtz	zegt	dat	als	wij	kijken	en	dingen	
toevoegen,	dan	voegen	wij	dingen	toe	die	tot	stand	zijn	gekomen	door	het	
verleden.	Op	basis	van	vroegere	ervaring	gaan	wij	als	we	kijken	onbewust	
informatie	toevoegen.	Hij	spreekt	hier	over	de	onbewuste	gevolgtrekking	
of	inferentie.		
	
Kortom:	
We	 gaan	 onbewust	 uit	 het	 verleden	 dingen	 toevoegen	 aan	 onze	 huidige	
waarneming.	 Het	 waarnemen	 veronderstelt	 altijd	 een	 onbewuste	
denkactiviteit.		
	
Het	verschil	tussen	Fechner	en	Helmholtz:	
Helmholtz	 legt,	 in	 tegenstelling	 tot	 Fechner,	 veel	meer	 de	 nadruk	 op	 de	
omgeving,	ondanks	de	activiteit	van	de	geest/bewustzijn.	Dit	heeft	ook	te	
maken	met	het	 feit	dat	hij	de	psychofysica	wil	reduceren	tot	de	fysica	op	
basis	van	zijn	materialisme.	Hij	is	geïnteresseerd	in	hoe	de	prikkels	tot	ons	
komen.	
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1.3 Evolutie	
	

Nu	 staan	 de	 hersenen	 centraal,	maar	 dit	 is	 een	 lange	 tijd	 het	 hart	 geweest.	 De	
centrale	 gedachte	 dat	 de	 natuur	 op	 te	 delen	 valt	 (soorten),	 zorgt	 voor	 een	
evolutie.	Deze	wending	die	gebeurt	in	de	19e	eeuw	heeft	te	maken	met	de	notie	van	
ontwikkeling	en	van	historische	identiteit.		
	
De	 soorten	 zijn	 niet	 van	 in	 het	 begin	 te	 onderscheiden	 tot	 stand	 gebracht.	 De	
gescheidenheid	was	niet	van	 in	het	begin	aanwezig.	De	verscheidenheid	die	wij	
vandaag	 kennen	 is	 vanuit	 een	 eenheid	 geëvolueerd.	 Het	 idee	 dat	 de	
verscheidenheid	er	altijd	is	geweest	gaat	men	bij	deze	ook	laten	vallen.		
	
Het	evolutionair	denken	komt	pas	in	voegen	in	de	19e	eeuw.	Pas	dan	komt	men	tot	
de	gedachte	dat	er	een	geschiedenis	is,	dat	er	progressie	is,	dat	de	natuur	niet	altijd	
hetzelfde	was,	…	Voor	ons	klinkt	dit	nu	evident,	maar	dat	was	toen	niet	zo.		

	
1.3.1 Darwin	

	
Darwin	schreef	de	bekende	werken	“On	the	origin	of	species”	 in	1859	en	
“The	descent	of	Man”	in	1871.		
	
Oorspronkelijk	was	hij	geïnteresseerd	 in	al	het	biologische.	Later	was	hij	
ook	geïnteresseerd	in	de	evolutie	van	de	mens.	De	ontwikkeling	moeten	we	
begrijpen	in	termen	van	continuïteit:	het	gaat	traag	en	geleidelijk.		
	
Kortom:	
Ontwikkeling	is	continu	en	verloopt	geleidelijk.		
	
We	moeten	ons	volgens	Darwin	afzetten	van	het	denken	dat	ontwikkeling	
gebeurt	 in	 sprongen.	 Hij	 zegt	 dat	 ontwikkeling	 gebeurt	 via	 een	
boomstructuur.		
	
Lamarck	 daarentegen	 ziet	 een	 lineariteit	 in	 de	 ontwikkeling.	 De	 soorten	
kunnen	 niet	 vergaan,	 ze	 gaan	 evolueren.	 Op	 die	 manier	 kan	 je	 een	 lijn	
trekken	tussen	alle	soorten.	Dit	wordt	de	ladder	van	de	natuur	genoemd.	
Hij	legt	ook	sterk	de	nadruk	op	de	lokale	adaptatie	aan	de	natuur.	Lamarck	
ging	 ervan	 uit	 dat	 dieren	 terecht	 komen	 in	 een	 bepaalde	 natuur	 en	 die	
dieren	gaan	zich	evolueren	en	aanpassen	aan	die	natuur.		
à	 Bv.	 Giraffen	 hebben	 een	 lange	 nek	 zodat	 ze	 aan	 de	 blaadjes	 in	 hoge	
bomen	 kunnen.	 De	 dieren	 die	 dus	 vroeger	 hun	 nek	 zodanig	 konden	
uitrekken	zodat	ze	aan	de	blaadjes	konden	leefden	langer.	Diezelfde	dieren	
die	in	een	context	gekomen	zijn	waar	het	niet	nodig	was	om	een	lange	nek	
te	hebben,	hebben	zich	tot	een	andere	soort	ontwikkeld.		
Het	 zijn	 de	 verschillende	 contexten	 die	 ervoor	 zorgen	 dat	 er	
verschillende	soorten	ontstaan.	
	
Terug	naar	Darwin.	Hij	zal	zich	baseren	op	de	 theorie	van	de	natuurlijke	
selectie.	Ouders	zorgen	voor	nakomelingen,	er	zullen	kinderen	zijn	die	over	
beter	 genetisch	 materiaal	 beschikken	 en	 daardoor	 ook	 beter	 kunnen	



	 39	

overleven.	Natuurlijke	selectie	heeft	veel	meer	te	maken	met	toeval,	terwijl	
Lamarck	de	verscheidenheid	van	de	soorten	zal	bekijken	als	adaptatie.	Hij	
verklaart	het	uitsterven	van	een	soort	door	adaptatie,	omdat	een	bepaalde	
soort	zich	verder	heeft	ontwikkeld	waardoor	de	vorige	soort	uitsterft.		
Er	zijn	duidelijk	verschillen	tussen	deze	twee	denkers	te	zien.		
	
Wanneer	Darwin	het	heeft	over	overerving,	dan	is	er	het	probleem	dat	hij	
op	dat	moment	nog	niet	over	de	juiste	‘know	how’	beschikt	om	te	denken	
over	erfelijkheid,	etc.		

	
1.3.2 Spencer	

	
Al	deze	namen,	Darwin,	Spencer	en	Galton,	waren	mensen	die	op	dezelfde	
lijn	 zaten.	 Ze	 doen	 elk	 onderzoek	 vanuit	 hun	 eigen	 specifieke	
onderzoeksinteresse.		
	
Volgens	Spencer	erven	de	kinderen	de	capaciteit	om	associaties	te	maken	
over	iets	van	hun	ouders.	Dit	noemt	hij	het	evolutionair	associationisme.	
Doordat	hij	deze	stelling	stelt,	kunnen	we	besluiten	dat	hij	een	aanhanger	is	
van	het	nativisme.		
	
Spencer	bekijkt	de	werkelijkheid	eerder	vanuit	een	sociologisch	principe.	
Hij	 is	meer	 geïnteresseerd	 in	de	maatschappij	 en	 zal	 het	 evolutiedenken	
hier	dan	ook	op	toepassen.	‘Struggle	for	life’	en	‘survival	of	the	fittest’	die	
bekend	zijn	geworden	door	Darwin,	zijn	eigenlijk	geïntroduceerd	geweest	
door	Spencer.	Darwin	had	deze	termen	niet	nodig,	aangezien	hij	bezig	was	
met	 een	 biologische	 manier	 van	 denken.	 Zo	 zien	 we	 dat	 Darwin	 zeer	
sociologische	termen	integreert	in	zijn	biologische	theorie.		

	
1.3.3 Galton	

	
Galton	 is,	 buiten	 Duitsland,	 de	 grondlegger	 van	 de	 experimentele	
psychologie.	 Ook	 buiten	 Duitsland	 zijn	 er	 dus	 mensen	 bezig	 met	 een	
experimentele	manier	van	denken.	
	
Hij	 is	 iemand	 die	 voor	 het	 eerst	 de	 praktijk	 van	 testen	 doen	 zal	
introduceren	in	de	psychologie.	Iemand	als	Galton	zal	geïnteresseerd	zijn	in	
de	individuele	verschillen	en	deze	willen	meten.	Hij	heeft	een	differentiale	
interesse	in	het	psychisme.		
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1.4 Positivisme	
	

Het	positivisme	is	de	opvatting	dat	alleen	de	empirische	wetenschappen	geldige	
kennis	kunnen	opleveren.	
Dit	 sluit	 aan	 bij	 de	 gedachte	 dat	 er	 een	 ontwikkeling	 plaatsvindt	 in	 de	
werkelijkheid.	 Er	 is	 een	 historische	 vooruitgang	 in	 de	 werkelijkheid,	 ook	 wel	
historiciteit	genoemd.		

	
1.4.1 Comte	

	
Het	begrip	van	ontwikkeling	zien	we	ook	in	het	denken	van	Comte.	Hij	 is	
dus	ook	bezig	met	die	historische	vooruitgang.		
Comte	is	de	grondlegger	van	het	positivisme	en	schrijft	het	boek	“Cours	de	
philosophie	positive”	tussen	1830	en	1842.		
	
Zoals	we	eerder	al	zeiden	is	Comte	bezig	met	ontwikkeling.	Hij	gaat	uit	van	
een	 vorm	 van	 evolutie	 of	 progressie.	 Deze	 ontwikkeling	 zal	 ook	 in	 een	
bepaalde	richting	gaan.	Zo	komen	we	bij	de	wet	van	de	drie	stadia.	Deze	
wet	 zal	 hij	 toepassen	 om	 ontwikkeling	 te	 begrijpen	 op	 vlak	 van	 de	
mensheid,	wetenschap	en	individuen.		
	
1. Eerste	stadium:	Het	theologische	stadium	

Dit	 heeft	 te	 maken	 met	 de	 mensheid.	 Eerst	 was	 er	 sprake	 van	 het	
primitieve,	hierna	werden	we	beschaafder	en	 in	de	19e	eeuw	zijn	we	
uiteindelijk	 tot	 de	 echte	 mens	 gekomen.	 Een	 mens	 die	 op	
wetenschappelijke	 manier	 naar	 de	 werkelijkheid	 kan	 kijken.	 Deze	
werkelijkheid	 willen	 we	 verklaren	 op	 basis	 van	 externe	 principes.		
	

2. Tweede	stadium:	Metafysische	stadium	
We	gaan	dingen	zoeken	in	de	werkelijkheid	zelf	om	die	werkelijkheid	te	
kunnen	 verklaren.	 Men	 spreekt	 hier	 bv.	 over	 de	 ziel,	 materie,	
substanties,	…		

	
3. Derde	stadium:	Positivistische	stadium	

Pas	 in	dit	stadium	wordt	de	mens	zogezegd	volwassen.	De	mens	gaat	
geen	 beroep	meer	 doen	 op	 de	 metafysische	 principes,	 maar	 gaat	 de	
werkelijkheid	verklaren	aan	de	hand	van	feiten	en	observatie.			
Kortom:	de	volwassen	wetenschap	is	de	wetenschap	die	werkt	op	basis	
van	feiten	en	observaties.	Elke	wet	moet	dit	parcours	ervaren.	Net	zoals	
een	 volwassene	 ooit	 eerst	 een	 kind	 was	 en	 zich	 zo	 verder	 heeft	
ontwikkeld.		

	
Zolang	de	psychologie	blijft	spreken	over	substanties,	bewustzijn,	…	dan	zit	
de	 psychologie	 nog	 steeds	 in	 het	 tweede	 stadium.	 De	 wetenschap,	 de	
psychologie	die	daar	tot	stand	aan	het	komen	is,	is	eigenlijk	nog	niet	volledig	
volwassen	zolang	die	in	deze	termen	blijft	spreken.		
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Comte	zijn	kritiek	komt	in	het	verlengde	te	liggen	van	de	kritiek	die	Kant	
heeft	op	de	psychologie.	Kant	zei	dat	de	psychologie	geen	wetenschap	kan	
zijn,	aangezien	er	geen	experimenten	gedaan	worden.		
	
Comte’s	denken	 ligt	op	de	 lijn	van	het	sensationalisme.	Hij	 spreekt	ook	
over	de	reductie	van	het	psychische	tot	het	fysische.	Zo	zien	we	dat	hij	ook	
een	aanhanger	is	van	het	materialisme.		

	
	
2. Het	ontstaan	van	de	psychologie:	het	natuurwetenschappelijk	
model	

	
Dit	deel	is	te	vinden	in	hoofdstuk	11	van	de	reader.		
	
Hier	 wordt	 duidelijk	 dat	 er	 twee	 conflicterende	 modellen	 zijn	 in	 de	 psychologie.	
Enerzijds	 de	 psychologie	 die	 zich	 wil	 ontwikkelen	 in	 de	 exacte	 wetenschappen,	
natuurwetenschappen.	 Anderzijds	 de	 psychologie	 die	 zich	 wil	 ontwikkelen	 in	 het	
subjectieve.		
	
De	 psychologie	 is	 een	 menswetenschap.	 Hij	 ontstaat	 samen	 met	 de	 filosofie,	
antropologie,	…	Er	zijn	psychologen	die	zeggen	dat	de	psychologie	in	eerste	instantie	
behoort	tot	de	menswetenschappen,	anderen	zeggen	dan	weer	van	niet.		

	
2.1 Wundt	(19e	–	20e	eeuw)	

	
Wundt	wordt	gezien	als	de	vader	van	de	psychologie.	Hij	is	een	leerling	van	Müller,	
Du	Bois-Reymond	en	Helmholtz.		
	
Hij	zal	voor	het	eerst	een	laboratorium	opstarten	aan	de	universiteit,	die	op	zeer	
korte	tijd	een	uitbreiding	zal	kennen.	Officieel	wordt	1879	als	de	datum	van	de	
wetenschappelijke	psychologie	gezien.		
	
Wundt	wil	de	nadruk	leggen	op	het	dynamische.	Hij	ziet	de	geest	of	de	geestelijke	
activiteit	 als	 iets	 zeer	 dynamisch.	 Hij	 zal	 de	 psychologie	 dan	 ook	 zien	 als	 de	
experimentele	 wetenschap	 van	 de	 geest,	 waarbij	 de	 psychische	 activiteit	 het	
proces	is.		
	
Hij	zal	zich	interesseren	in	de	bewustzijnsprocessen	en	zal	op	zoek	gaan	naar	wat	
hij	de	‘zuivere	ervaringen’	noemt.	Er	is	een	verlangen	om	de	dingen	‘uit	te	puren’.	
Men	 gaat	 daaraan	 komen	 via	 een	 rechtstreekse	 manier:	 experimentele	
introspectie.		
	
Zo	zien	we	dat	er	dus	een	intentieverklaring	aanwezig	is,	maar	tegelijkertijd	is	die	
nog	niet	het	resultaat	wat	wij	vandaag	de	dag	zouden	verwachten.	Wundt	merkt	
op	dat	wat	hij	de	hogere	of	complexere	mentale	processen	noemt,	dat	hij	daar	via	
experimentele	introspectie	niet	aan	kan	geraken.	Hij	wil	doordringen	tot	zuivere	
bewustzijnsprocessen,	maar	hij	merkt	dat	de	complexe	bewustzijnsprocessen	met	
die	 experimentele	 methode	 niet	 bereikbaar	 zijn.	 Zo	 zal	 Wundt	 zeggen	 dat	 de	
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hogere	 bewustzijnsprocessen	 misschien	 wel	 gereserveerd	 zijn	 voor	 de	
geesteswetenschappen	 zoals	 de	 filosofie	 en	 de	 antropologie.	 Zijn	 ambities	 zijn	
groot,	maar	 tegelijkertijd	 is	 er	 een	 besef	 dat	 de	experimentele	methode	 niet	
overal	kan	doordringen	en	dat	die	maar	tot	een	specifiek	niveau	gaat.		
De	psychologie	wordt	dan	wel	gezien	als	een	autonome	discipline,	maar	de	rijkheid	
van	die	discipline	wordt	al	direct	begrenst.	Wundt	botst	onmiddellijk	op	bepaalde	
grenzen.	Hij	is	heel	terughoudend	in	het	maken	van	grote	claims.	De	inzet	is	veel	
beperkter	 dan	 hij	 had	 gedacht,	 aangezien	 hij	 zal	 botsen	 op	 de	 grenzen	 van	 de	
methodologie.		
	
Verder	 is	 het	 bewustzijn	 niet	 louter	 receptief	 voor	 bepaalde	 zaken	 die	 uit	 de	
omgeving	komen.	Het	is	veel	meer	dan	dat!	Zo	zal	hij	bijvoorbeeld	denken	dat	de	
bewustzijnsstroom	veel	meer	is,	veel	groter	is	dan	de	sensaties	die	aanwezig	zijn.	
De	bewustzijnsstroom	is	veel	meer	dan	de	som	van	de	delen	die	in	het	bewustzijn	
worden	samengesteld.	Ook	hier	is	er	sprake	van	een	zeer	hollistische	benadering	
van	wat	die	geestelijke	activiteit	juist	is.	Hij	geeft	de	voorkeur	aan	het	geheel	ten	
opzichte	van	de	delen	die	dat	geheel	samenstellen.		
	
Wundt	spreekt	over	de	notie	van	apperceptie.	Er	zijn	heel	veel	stimuli	die	mij	op	
dit	moment	bereiken,	maar	ik	focus	mij	maar	op	een	aantal	stimuli.	Deze	focus	is	
verschillend	van	persoon	tot	persoon.		
à	 Bv.	 Als	 jen	 aar	 de	 cinema	 gaat,	 zal	 de	 ene	 hele	 andere	 details	 uit	 de	 film	
onthouden	dan	de	andere.		
Dit	illustreert	dat	er	een	grotere	activiteit	aanwezig	is	in	het	bewustzijn	dan	louter	
het	receptief	of	passief	zijn	voor	zintuiglijk	materiaal	dat	ons	bereikt.		
	
Het	bewustzijn	gaat	zelf	de	waarnemingen	construeren.	Dit	benadrukt	hij	met	de	
term	 creatieve	 synthese.	 Het	 gaat	 zelf	 dingen	 synthetisch	 samenbrengen	 en	
creëren.	De	geest	zelf	zal	de	zaken	gaan	bewerken	tot	concrete	dingen.		
	
Het	verschil	tussen	Kant	en	Wundt:	
Kant	had	een	heel	algemeen	model:	 iedereen	verwerkt	 info	op	dezelfde	manier.	
Wundt	 zegt	 dan	 weer	 dat	 men	 gevoelig	 is	 voor	 individuele	 differentiatie.	 We	
kunnen	dezelfde	prikkel	ontvangen	en	toch	een	andere	focus	aan	bepaalde	dingen	
geven.		
	
Volgens	Wundt	 zijn	 gevoelens	oorspronkelijk	bewustzijnsverschijnselen	en	niet	
enkel	gewaarwordingen.	Hij	zal	de	nadruk	leggen	op	het	statuut	van	gevoelens,	op	
de	eigenheid	van	de	gevoelens.		
Hij	 zal	 ook	 een	 systeem	opstellen	 voor	het	 in	 kaart	 brengen	 van	 gevoelens.	Hij	
onderscheidt	drie	dimensies	in	gevoelens:	dit	is	de	driedimensionale	theorie	van	
gevoelens.	 In	deze	theorie	krijgen	gevoelens	een	gelijkwaardig	statuut	naast	de	
waarneming.	 De	 gevoelens	 zullen	 op	 een	 specifieke	 manier	 benaderd	 worden,	
zodat	het	onderscheid	gemaakt	kan	worden.	Dit	zijn	de	3	dimensies:		
	
1. Lust-onlust	
2. Spanning-ontspanning	
3. Opwinding-kalmte	
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In	de	Amerikaanse	literatuur	is	er	een	tendens	om	Wundt	op	een	heel	Amerikaanse	
manier	 weer	 te	 geven.	 Men	 vermengde	 Wundt	 en	 Tichener	 samen,	 terwijl	 ze	
eigenlijk	 apart	 bekeken	moeten	 worden.	 Er	 zijn	 weldegelijk	 verschillen	 tussen	
deze	twee.	De	leerling,	Tichener,	is	het	niet	eens	met	alles	wat	Wundt	zegt	en	waar	
hij	de	nadruk	op	heeft	gelegd.		

	
2.2 Tichener	(19e	–	20e	eeuw)	

	
Tichener	was	een	leerling	van	Wundt	en	hij	zal	zijn	eigen	interpretatie	van	Wundts	
denken	verspreiden	in	de	VS.	
	
Volgens	hem	moet	de	psychologie	bezig	zijn	met	de	inhouden	die	deel	uitmaken	
van	het	bewustzijn	als	structuur.	Hij	vindt	niet	dat	de	psychologie	bezig	moet	zijn	
met	de	focus	op	de	activiteit	van	de	geest.		
	
Een	ander	verschil	met	Wundt	is	dat	Tichener	nog	verder	wil	uitzuiveren.	Het	moet	
allemaal	nog	exacter	zijn.	Hij	wil	een	zuivere	psychologie	bekomen.	Wundt	zegt	dat	
als	we	een	zuivere	psychologie	willen	krijgen,	dat	we	bezig	moeten	zijn	met	een	
zeer	specifiek	model	van	onderzoekspersonen.	Terwijl	Tichener	zegt	dat	als	we	tot	
een	zuivere	psychologie	willen	komen,	we	onze	groep	van	proefpersonen	moeten	
selecteren	en	enkel	mogen	werken	met	volwassen,	normale	personen.		
	
Tichener	zal	op	zoek	gaan	naar	elementaire	gewaarwordingen.	Dit	gaat	hij	doen	
door	een	zeer	elementair	analytisch	standpunt	 in	te	nemen.	De	psychologie	van	
Tichener	wordt	het	structuralisme	genoemd.	Het	bewustzijn	is	volgens	hem	een	
structuur	en	die	bevat	bepaalde	inhouden.	Deze	inhouden	zijn	het	vertrekpunt	
van	zijn	psychologisch	onderzoek.	
Wundt	 daarentegen	 was	 geen	 structuralist.	 Tichener	 heeft	 dit	 van	 Wundt	 zijn	
denken	gemaakt.		
	
Verder	wil	hij	de	introspectie-methode	even	onpersoonlijk	en	objectief	maken	als	
de	observatie	in	de	natuurwetenschap.	Het	model	van	de	psychologie	is	zeer	strikt,	
net	 zoals	 de	 natuurwetenschap.	 Ook	 de	 hogere	 processen	 kunnen	 volgens	
Tichener	 bestudeerd	 worden,	 terwijl	 Wundt	 zei	 dat	 dit	 bij	 de	
geesteswetenschappen	hoorde.	Tichener	zegt	dat	we	veel	ambitieuzer	moeten	zijn	
en	dat	ook	de	hogere	processen	op	die	experimentele	manier	bestudeerd	kunnen	
worden.	
	
Een	 laatste	 verschil	 met	Wundt	 is	 dat	 bij	Wundt	 de	 gevoelens	 bij	 een	 primair	
statuut	op	dezelfde	hoogte	komen	te	staan	als	de	werkelijkheid.	Bij	Tichener	zal	dit	
afzwakken.	 De	 drie	 dimensies	 waarover	 Wundt	 spreekt	 moeten	 worden	
afgezwakt.	Tichener	denkt	dat	we	de	gevoelens	ook	in	kaart	kunnen	brengen	op	
dezelfde	manier	als	de	waarnemingen	en	zal	afstappen	van	de	drie	dimensies.		
	
Er	 is	 een	 radicalisering,	 een	 verlangen	 naar	 verdere	 zuiverheid	 van	 de	
psychologie	aanwezig	bij	Tichener.	
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2.3 Impact	Wundt	en	Tichener	
	

Ondanks	het	feit	dat	de	intentie	en	de	ambitie	er	was	om	van	de	psychologie	een	
autonome	wetenschap	te	maken,	botsen	ze	toch	nog	op	bepaalde	methodologische	
grenzen.	Ze	hebben	wel	ongetwijfeld	een	bijdrage	geleverd	aan	de	experimentele	
psychologie.	Deze	is	door	hun	in	gang	gezet,	maar	na	de	dood	van	Tichener	is	deze	
ook	wel	als	achterhaald	beschouwd	geworden.		
	
Wundt	 en	 Tichener	 zijn	 belangrijk	 geweest,	 maar	 zijn	 na	 verloop	 van	 tijd	
overboord	gegooid	geweest.	Ze	hebben	hun	functie	gehad	en	we	kunnen	hen	niet	
wegdenken	bij	het	tot	stand	komen	van	de	psychologie	als	autonome	wetenschap,	
maar	later	worden	ze	wel	aan	de	kant	geschoven.		

	
2.4 Andere	experimentele	psychologen	volgens	het	natuurwetenschappelijk	

model	
	
2.4.1 Ebbinghaus	

	
Herman	Ebbinghaus	schreef	het	boek	“Über	das	gedächtnis”	in	1885.		
	
Hij	stelt	zich	onmiddellijk	op	tegen	Wundt	en	vindt	net	zoals	Tichener	dat	
de	 experimentele	 methode	 ook	 op	 hogere	 bewustzijnsprocessen	
toepasselijk	is.	Hij	zit	dus	meer	op	het	niveau	van	Tichener	dan	van	Wundt.	
Hij	hield	zich	bezig	met	het	geheugen	en	zal	experimenteel	onderzoek	doen	
over	de	werking	hiervan.	
	
Hij	zal	lijsten	maken	van	woorden	die	niet	bestaan	(nonsense)	en	zal	testen	
hoe	 lang	het	 duurt	 voor	hij	 die	 lijsten	 vanbuiten	kent.	Hij	 stelde	 zichzelf	
verschillende	vragen:	hoe	 snel	 en	hoeveel	 van	die	onzin	woorden	kan	 ik	
memoriseren,	hoe	lang	zitten	ze	in	mijn	geheugen,	…	Hij	zal	op	die	manier	
proberen	kwantificeren	hoe	het	geheugen	werkt.	Het	geheugenonderzoek	
staat	echter	nog	in	zijn	kinderschoenen.	Hoe	dan	ook	was	hij	bezig	met	een	
experimentele	methode	om	het	geheugen	te	onderzoeken.		
	
Volgens	 Ebbinghaus	 is	 de	 bewustzijnsinhoud	 slechts	 opgebouwd	 uit	
zintuiglijke	gegevens	die	veroorzaakt	zijn	door	de	buitenwereld.	Het	witte	
blad	 papier	 (cfr.	 Locke)	 wordt	 gevuld	 door	 de	 ervaringen	 die	 de	 mens	
opdoet	 tijdens	 zijn	 leven.	 Ebbinghaus	 is	 zeer	 sterk	 beïnvloed	 door	 het	
empirisme	en	het	associationisme.	Hieruit	kunnen	we	dan	ook	afleiden	dat	
hij	geen	aanhanger	is	van	het	nativisme.		
	
Verder	vinden	we	prototypes	terug	van	wat	we	later	de	intelligentietests	
zullen	noemen.	Er	is	een	eerste	aanzet	tot	een	soort	van	testing	en	men	gaat	
voor	het	eerst	zaken	ontwikkelen	om	de	intelligentie	van	mensen	te	gaan	
meten.	 Ook	 Ebbinghaus	 heeft	 dus	 een	 bijdrage	 geleverd	 aan	 de	
experimentele	psychologie.	
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2.4.2 Georg	Elias	Müller	
	

Hij	zal	zich	tegen	Ebbinghaus	opstellen.	In	tegenstelling	tot	Ebbinghaus,	zal	
Müller	de	eigen	activiteit	van	het	bewustzijn	meer	in	rekening	brengen.	Wat	
Ebbinghaus	zegt	is	duidelijk	door	de	Britse	traditie	geïnspireerd,	terwijl	we	
bij	Müller	meer	de	accenten	van	de	Duitse	traditie	zullen	zien.		
Müller	zal	in	de	VS	een	belangrijkere	rol	spelen	dan	Ebbinghaus.		

	

College	4	
	
1. De	methodenstrijd:	psychologie	als	menswetenschap	
	

Er	 is	een	spanning	 tussen	enerzijds	het	model	van	de	natuurwetenschappen	en	
anderzijds	het	model	van	de	menswetenschappen.	Hierdoor	ontstaat	er	een	strijd	
die	we	ook	wel	de	methodenstrijd	kunnen	noemen.	
	
De	figuren	die	hier	aan	bod	komen,	zullen	zich	op	een	positieve	manier	afzetten	
tegen	Wundt	en	Tichener.	Het	anti-positivisme	zal	ontstaan.	Dit	wil	echter	niet	
zeggen	 dat	 het	 positivisme	 slecht	 is.	 Ook	 tussen	 deze	 twee	 modellen	 zijn	 er	
spanningen.		
	
1.1 Dilthey	

	
Dilthey	maakt	een	onderscheid	tussen	twee	modellen.	Enderzijds	spreekt	hij	
over	de	‘naturwissenschaften’,	waarbij	we	het	psychisme	zullen	proberen	te	
verklaren.	 Het	model	 of	 de	 leidende	wetenschap	 hier	 is	 de	mathematica.	
Anderzijds	 spreekt	 hij	 over	 de	 geisteswissenschaften.	 Bij	 deze	
geesteswetenschappen	gaat	men	het	psychisme	proberen	begrijpen	in	plaats	
van	verklaren.	Het	gaat	om	het	begrijpen	van	de	werkelijkheid	en	men	stelt	
zich	 de	 vraag	 wat	 de	 betekenis	 is	 van	 de	 werkelijkheid.	 Het	 model	 of	 de	
leidende	wetenschap	hier	is	de	hermeneutiek.	
Dilthey	 is	 degene	 die	 het	 woord	 ‘geesteswetenschappen’	 zal	 uitvinden.	 De	
menswetenschappen	zijn	dan	ook	pas	ontstaan	eind	19e	eeuw.		
	
Hij	is	degene	die	de	historiciteit	benadrukt.	Hij	is	bezig	met	de	gedachte	van	
ontwikkeling,	geschiedenis,	…	Het	bewustzijn	ontstaat	hier	ook	in	termen	van	
het	historisch	bewustzijn.	Zoals	we	al	gezien	hebben,	is	dit	voor	ons	evident,	
maar	dat	is	niet	altijd	zo	logisch	geweest.		
	
Dilthey	houdt	zich	verder	ook	bezig	met	het	 individu	en	zijn	ervaringen:	de	
particulariteit	 van	mensen,	 de	 verschillen	 tussen	mensen.	Het	 gaat	 hier	 om	
betekenis.	 Betekenis	 komt	 tot	 stand	 binnen	 de	 context	 van	 bepaalde	
levenservaringen.	De	betekenis	van	de	werkelijkheid	komt	tot	stand	op	een	
contingente	 manier.	 Iedereen	 heeft	 een	 andere	 levenservaring	 over	 de	
werkelijkheid.	Hoe	we	nu	de	werkelijkheid	zien,	kan	anders	zijn	dan	hoe	we	
die	binnen	30	jaar	zien.		
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1.2 Bergson	
	

Bergson	is	niet	geïnteresseerd	in	het	leven	als	iets	abstract,	iets	objectief.	Hij	is	
eerder	geïnteresseerd	in	het	dynamische	gegeven	van	het	leven.	
Hij	spreekt	van	het	waar	empirisme.	Enerzijds	gaat	het	over	de	élan	vital	(de	
dynamiek)	van	het	leven,	anderzijds	gaat	het	over	de	statische	concepten	in	de	
natuurwetenschappen:	tijd	en	ruimte.		
	
Hier	 zien	 we	 dat	 er	 dus	 spanningen	 ontstaan.	 Hij	 wil	 het	 leven	 als	 een	
dynamisch	 gegeven	 begrijpen,	 maar	 hij	 zit	 wel	 met	 de	 statische	
werkelijkheid.	Deze	statische	werkelijkheid	staat	recht	tegenover	l’evolution	
créatrice,	dat	te	maken	heeft	met	het	worden,	met	de	evolutie	in	het	leven.	De	
vraag	was	nu	hoe	men	met	die	statische	concepten	de	dynamiek	van	het	leven	
kon	begrijpen.		
	
Bergson	 zei	 dat	 het	 bewustzijn	 creativiteit	 betekende.	 We	 kunnen	 dingen	
inzien	en	voor	onszelf	daar	betekenis	aan	geven.	Er	verschijnt	als	het	ware	een	
andere	werkelijkheid.		
	
De	centrale	gedachte:		
De	werkelijkheid	is	geen	objectiveerbaar	iets,	het	is	niet	iets	dat	statisch	is.	De	
werkelijkheid	 draait	 om	 beweging,	 betekenis.	We	 kunnen	 de	werkelijkheid	
objectief	 benaderen,	maar	 volgens	 Bergson	 is	 die	 zoveel	meer	 dan	 dat.	We	
hebben	de	mogelijkheid	om	de	werkelijkheid	ook	betekenis	te	geven.		

	
1.3 Akt-psychologie	

	
Dit	 is	 een	 van	 de	 twee	 belangrijke	 groepen	 binnen	 de	 wetenschappelijke	
benadering	van	de	psychologie.		
	
De	psychologie	draait	om	het	stellen	van	akten.	Het	individu	is	niet	geïsoleerd,	
maar	er	is	een	duidelijke	interactie	tussen	het	individu	en	de	omgeving.	Met	
deze	 omgeving	 gebeurt	 er	 iets	 actiefs	 (vandaag	 akt).	 Men	 vindt	 dat	 het	
bewustzijn	gaat	over	het	betekenis	geven	aan	die	interactie.		
De	akt-psychologie	komt	tot	stand	als	reactie	tegen	het	structuralisme	en	later	
ook	tegen	het	stimulus	–	respons	behaviorisme.		
	
Een	belangrijke	naam	hierin	is	Brentano.		
	
1.3.1 Brentano	

	
Brentano	 had	 verschillende	 studenten:	 Stumpf,	 die	 dan	 weer	
leermeester	 is	 geweest	 van	Husserl.	 Verder	 heeft	 hij	 ook	 een	 invloed	
gehad	op	Freud.	Brentano	speelde	samen	met	Würzburg	een	centrale	rol	
in	 de	 akt-psychologie.	 Verder	 heeft	 hij	 een	 invloed	 gehad	 op	 de	
psychoanalyse.	 Zo	 zien	 we	 dat	 hij	 onrechtstreeks	 ook	 inwerkt	 op	
verschillende	andere	stromingen.		
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Voor	 hem	 heeft	 dep	 psychologie	 te	 maken	 met	 de	 psychische	
fenomenen.	De	term	fenomeen	is	hier	van	belang,	aangezien	Brentano	
hiervan	voor	het	eerst	spreekt.	Zoals	we	al	gezien	hebben	heeft	hij	een	
invloed	 gehad	 op	 Husserl	 die	 op	 zijn	 beurt	 bezig	 ging	 zijn	 met	 de	
fenomenologie.	
	
De	Britse	traditie	vond	het	bewustzijn	eerder	passief,	maar	hier	is	het	
bewustzijn	actief	en	dynamisch.	Het	bewustzijn	wordt	niet	besproken	
op	basis	van	inhouden,	maar	op	basis	van	akten.	In	die	akten	gaan	de	
psychische	fenomenen	tot	stand	komen.	Hij	ziet	het	bewustzijn	als	iets	
dat	 parallel	 staat	 aan	 een	 fysiologisch	 substraat.	 Brentano	 vindt	 de	
fysiologie	 belangrijk	 en	 neemt	 het	 mee	 in	 kaart.	 De	 twee	 zaken	
(fysiologie	en	psychologie)	moeten	samen	gebracht	worden.		
	
Verder	maakt	hij	een	onderscheid	tussen	de	zuivere	psychologie	en	de	
toegepaste	 psychologie.	 Brentano	maakt	 duidelijk	 dat	 de	 psychologie	
ook	toepasbaar	is	binnen	andere	domeinen.		
	
Psychologie	 is	volgens	hem	de	 studie	van	de	 intentionaliteit.	Dit	wil	
volgens	hem	zeggen	dat	er	niets	bestaat	als	een	bewustzijn	op	zichzelf	
en	dat	ergens	geïsoleerd	zit.	Het	bewustzijn	wil	zeggen	dat	je	altijd	actief	
gericht	 bent	 op	 iets	 anders	 dan	 jezelf,	 namelijk	 op	 fenomenen.	 Het	
bewustzijn	 zal	 samenvallen	met	 het	 stellen	 van	 akten.	 Die	 akten	 zijn	
gericht	op	iets	en	dat	leidt	dan	tot	psychologische	fenomenen.	Er	bestaat	
niet	 zoiets	 als	 een	 bewustzijn	 op	 zichzelf,	 het	 is	 altijd	 gericht	 op	 iets	
anders.		
à	Bv.	Probeer	aan	niets	te	denken.	Volgens	Brentano	gaat	dit	niet.		
	
Kortom:	
Het	 is	typisch	voor	het	bewustzijn	dat	het	altijd	op	iets	gericht	 is.	Het	
bestaat	 niet	 op	 zichzelf.	 Het	 bewustzijn	 zal	 zich	 altijd	 intentioneel	
verhouden	tot	 iets	buiten	het	bewustzijn	zelf.	Het	 is	altijd	actief	bezig	
met	het	stellen	van	akten.	Tijdens	het	stellen	van	die	akten	gebeurt	er	
iets	 en	 gaat	 er	 iets	 verschijnen	 aan	 het	 bewustzijn.	 Dit	 zijn	 dan	 die	
psychologische	fenomenen.		
	
1. Bewustzijn	 is	 op	 iets	 buitenaf	 gericht	 en	 zal	 zich	 intentioneel	

verhouden	tot	iets	buiten	zichzelf	
2. Houdt	zich	actief	bezig	met	het	stellen	van	akten	
3. Tijdens	het	stellen	van	akten	ontstaan	er	psychologische	fenomenen	

	
Intentionaliteit	is	de	kern	van	wat	het	bewustzijn	uit	zichzelf	doet.	Dat	
moet	niet	uitgaan	van	iets.	Dit	 is	contra	de	empiristen,	aangezien	zij	
zeggen	dat	het	bewustzijn	passief	zit	te	wachten	op	iets	dat	zou	komen.		

	
Brentano	maakt	een	onderscheid	tussen	3	soorten	van	mentale	akten:		
	
1. Voorstellingen/	directe	ervaringen	

We	hebben	bepaalde	representaties	over	iets.	
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2. Oordelen	
Ik	 ga	 iets	 doen	 met	 die	 representaties	 en	 daar	 een	 oordeel	 over	
vellen.		

3. Belangenfenomenen	
Een	subjectieve	houding	hebben	ten	opzichte	van	die	representaties.	
Bv.	willen,	haten,	…	

	
Er	is	een	soort	van	hiërarchie	te	zien	binnen	die	fenomenen.	De	vraag	is	
nu	hoe	we	die	 fenomenen	kunnen	onderzoeken.	Men	zal	dit	doen	via	
observatie.	Die	observatie	is	empirisch	en	gaat	dus	over	waarneming.	
Hij	 gaat	 het	 fenomeen	 niet	 analyseren,	 maar	 de	 totaliteit	 van	 het	
fenomeen	in	kaart	proberen	brengen.	Hij	zal	ze	op	zichzelf	bestuderen.	
De	fenomenen	vormen	een	eenheid!		
	
Er	 zijn	 nog	 twee	 figuren	 die	 op	 Brentano	 verder	 werken,	 namelijk	
Stumpf	en	Ehrenfels.		

	
1.3.2 Stumpf		

	
Kenmerkend	 voor	 Stumpf	 is	 dat	 hij	 uitgaat	 van	 een	 nativistische	
theorie	van	ruimteperceptie.	Hij	gaat	ervan	uit	dat	ons	bewustzijn	al	
uitgerust	 is	 met	 de	 mogelijkheid	 om	 ruimtelijkheid	 waar	 te	 nemen.	
Hiermee	 ligt	 hij	 in	de	 lijn	 van	Kant	die	 zei	 dat	 ruimte	 en	 tijd	 a	priori	
aanwezig	waren	in	het	verstand.	De	waarneming	zal	dus	onmiddellijk	
ruimtelijk	 gestructureerd	 zijn	 doordat	 het	 bewustzijn	 daarmee	 is	
uitgerust.		
	
Verder	is	hij	geïnteresseerd	in	muziek.	Hij	heeft	dan	ook	een	belangrijk	
stuk	 geschreven	 over	 ‘Tonpsychologie’	 in	 1883.	 	 Stumpf	 zal	 de	
melodieën	gaan	analyseren	en	zal	zeggen	dat	we	naar	de	werkelijkheid	
moeten	kijken	als	een	melodie.		
Een	melodie	is	een	samenstelling	van	verschillende	noten,	maar	volgens	
hem	is	het	veel	meer	dan	enkel	een	samenstelling.	In	de	werkelijkheid	
hebben	we	ook	verschillende	stimuli	(de	zogezegde	noten)	die	dus	meer	
vormen	 dan	 louter	 de	 samenstelling	 van	 verschillende	 stimuli	 (de	
zogezegde	melodie).		
	
Net	 zoals	 Brentano	 spreekt	 hij	 van	 fenomenen.	 Hij	 maakt	 ook	 een	
onderscheid:		
	
1. Ervaringen	
2. Akten	

Voornamelijk	de	perceptie,	wil	of	het	verlangen.	
3. Relaties	

Dit	gaat	over	het	verlangen	waar	Brentano	over	spreekt.		
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1.3.3 Ehrenfels	
	

Ehrenfels	probeert	een	synthese	te	maken	tussen	de	twee	modellen	van	
Brentano	en	Stumpf.	Hij	is	in	zekere	mate	ook	milder.	Deze	twee	mensen	
zijn	 de	 tussenschakels	 tussen	 de	 akt-psychologie	 en	 de	
gestaltpsychologie.		
	
Door	 een	 bepaald	 samengaan	 van	 verschillende	 stimuli	 komt	 er	 iets	
nieuws	tot	stand.	Die	vormen	bijvoorbeeld	samen	een	nieuw	beeld.	De	
eenheid	 is	 echter	 niet	 terug	 te	 leiden	 tot	 losse	 stimuli.	 Ook	 dit	 is	 te	
vergelijken	met	de	melodie	die	we	zagen	bij	Stumpf.		
Een	melodie	is	een	samenstelling	van	verschillende	noten	en	er	komt	op	
die	manier	iets	nieuws	tot	stand.	Dit	zal	Ehrenfels	een	gestalt	noemen.	
	
Hij	zal	zich	bezighouden	met	empirisch	onderzoek,	maar	op	een	minder	
experimentele	manier.	

	
1.4 Külpe	

	
Külpe	is	de	tweede	belangrijke	groep	binnen	de	wetenschappelijke	benadering	
van	de	psychologie.		
	
Külpe	 denkt	 aan	 de	 mogelijkheid	 van	 het	 zogenaamde	 voorstellingsloos	
denken.	Hij	 zegt	dat	de	bewustzijnsactiviteit	 ook	perfect	 aanwezig	kan	 zijn	
zonder	dat	er	bepaalde	voorstellingen	aanwezig	moeten	zijn.	Het	bewustzijn	is	
dus	niet	enkel	gelinkt	aan	voorstellingen.		
Hij	zegt	ook	dat	het	bewustzijn	niet	enkel	zintuiglijk	is.	Het	is	niet	enkel	een	
kwestie	 van	 waarnemingen	 en	 auditieve	 informatie.	 Hierbij	 geeft	 hij	 dus	
duidelijk	kritiek	op	Tichener.	Het	bewustzijn	 is	ook	geen	 louter	mechanisch	
gegeven	volgens	Külpe,	wat	ook	tegen	Tichener	en	Wundt	gaat.	Hij	vindt	dat	ze	
nog	teveel	mechanisch	denken	over	het	bewustzijn.	Net	zoals	Stumpf	en	Kant	
vindt	 Külpe	 dat	 de	mogelijkheid	 tot	 ruimtelijk	 inzicht	 al	 aanwezig	 is	 in	 het	
bewustzijn	van	bij	de	geboorte.	Hij	zegt	dat	er	dus	bewustzijnsactiviteit	is	via	
disposities.		
	
Verder	 zal	 hij	 de	 introspectieve	methode	 verruimen	naar	 de	 retrospectieve	
zelfobservatie.		
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2. De	gestaltpsychologie	
	

De	gestaltpsychologie	is	een	voortvloeisel	van	de	gedachte	dat	de	psychologie	een	
menswetenschap	is.	Het	zal	een	belangrijke	stroming	zijn	en	dominant	zijn	binnen	
de	Duitse	traditie.	De	gestaltpsychologie	zal	ook	ingang	vinden	in	de	Amerikaanse	
psychologie.	
	
Een	gestalt	is	een	term	die	moeilijk	vertaalbaar	is	vanuit	het	Duits.	Het	ligt	op	de	
gedachte	dat	het	geheel	meer	 is	dan	de	samengestelde	gedachte	van	het	geheel.	
Het	gaat	over	relaties	van	de	elementen.	Ons	bewustzijn	zal	bepaalde	relaties	
leggen	tussen	de	elementen	en	zal	die	dus	als	het	ware	samenstellen	tot	een	geheel.	
Het	is	duidelijk	dat	men	geïnteresseerd	is	in	gehelen.	
	
Zo	is	er	sprake	van	de	wet	van	Prägnanz.		
Die	stelt	dat	het	bewustzijn	de	ervaringselementen	vanzelf	organiseert.	Het	gaat	
disparate	elementen	zien	en	gaat	die	elementen	vanzelf	ordenen.		
à	 Bv.	 Als	 het	 bewustzijn	 verschillende	 dingen	 ziet	 (getekende	 kruisjes	 en	
bolletjes)	dan	gaat	die	zeggen	dat	er	3	lijnen	gevormd	worden.	
	
LIJN	1:	OOOOOO	
LIJN	2:	XXXXXXX	
LIJN	3:	OOOOOO	
	
Dit	is	geen	chaotisch	gegeven	voor	ons	bewustzijn,	aangezien	er	3	lijnen	gevormd	
worden.	Ook	vormen	die	niet	af	zijn,	zullen	afgemaakt.	Het	bewustzijn	zal	bepaalde	
structuren	maken.	Het	wil	vormen	die	niet	af	zijn	verder	afmaken.	
à	Bv.	Een	halve	cirkel	zal	volledig	gemaakt	worden.	
	
Hier	 kunnen	 we	 de	 verschillende	 gestaltwetten	 in	 terugvinden:	 nabijheid,	
gelijkheid,	contiguïteit	en	geslotenheid.	
	
De	eerste	interesse	bij	de	gestaltpsychologie	is	perceptie.	 	Het	 individu	bevindt	
zich	in	het	perceptuele	veld	en	gaat	op	die	manier	gehelen	proberen	vormen.	In	de	
perceptie	gaan	we	doen	alsof	de	objecten	constant	blijven.		
	
Ook	hier	wordt	enerzijds	gesproken	van	het	perceptueel	veld	en	anderzijds	het	
breinveld,	het	fysiologische	deel.	Er	is	een	identiteitsrelatie	tussen	de	twee.	Deze	
relatie	noemt	men	isomorfisme.	Dit	 is	 te	vergelijken	met	een	landkaart.	Er	zijn	
verschillende	elementen	die	zich	met	elkaar	verhouden.	
à	Bv.	Er	is	een	rode	en	een	blauwe	streep	op	de	kaart.	De	rode	streep	staat	voor	
de	weg	en	de	blauwe	voor	een	rivier.	De	relatie	tussen	die	twee	strepen	is	isomorf	
dezelfde	 relatie	 als	die	 tussen	de	werkelijke	weg	en	 rivier.	De	 relatie	 tussen	de	
elementen	onderling	is	wel	hetzelfde.	
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2.1 Wertheimer	
	

Wertheimer	sprak	van	het	phi-fenomeen.	Dit	fenomeen	wijst	op	het	feit	dat	
als	 wij	 verschillende	 beelden	 naast	 elkaar	 zien,	 dan	 kunnen	 wij	 daar	 een	
beweging	 in	waarnemen.	Kortom	 is	het	de	optische	 illusie	van	schijnbare	
beweging.		
à	Bv.	De	beginjaren	van	de	cinema.	Alle	statische	beelden	werden	snel	achter	
elkaar	afgespeeld	en	vormen	op	die	manier	een	dynamisch	beeld.	Zo	verschijnt	
er	de	illusie	dat	er	beweging	aanwezig	is.		
	
Schreef	“Productive	Thinking”	in	1945.	Het	stelt	dat	het	bewustzijn	een	actieve	
instantie	 is	 en	 voortdurend	 bezig	 is	 met	 het	 ordenen	 en	 begrijpen	 van	
verschillende	situaties.	
	
Degene	 die	 dit	 systematischer	 uitwerkt	 en	 spreekt	 van	 ‘problem	 solving’	 is	
Köhler.		

	
2.2 Köhler	

	
Ook	volgens	Köhler	vormt	het	psychische	een	dynamisch	geheel.	Dit	behoort	
tot	 de	 gestaltpsychologie.	 Hij	 zal	 zich	 bezighouden	met	 onderscheidend	 en	
probleemoplossend	gedrag.		
	
Köhler	is	onder	andere	bekend	van	zijn	experimenten	op	apen	in	Tenerife.	Hij	
zal	 proberen	 die	 apen	 de	 situatie	 te	 laten	 begrijpen	 en	 hen	 zo	 tot	
probleemoplossend	gedrag	te	laten	komen.		
à	Bv.	De	aap	bevindt	zich	in	een	kamer	waar	bananen	in	de	lucht	hangen	en	
kan	 daar	 dus	 niet	 aan.	 In	 de	 kamer	 ligt	 een	 ton	 en	 een	 stok.	 De	 aap	 zal	
uiteindelijk	 de	 ton	 nemen,	 daarop	 gaan	 staan	 en	 met	 de	 stok	 de	 bananen	
pakken.		
	
Hij	zal	ook	onderzoek	doen	met	kinderen.		
à	Bv.	Een	baby	en	speelgoed.	Op	een	bepaald	moment	 legt	hij	een	obstakel	
tussen	de	baby	en	het	speelgoed.	Hier	zullen	de	kinderen	door	hebben	dat	ze	
rond	het	obstakel	moeten	om	bij	het	speelgoed	te	geraken.	Hij	zal	ook	zien	dat	
kippen	in	tegenstelling	tot	apen	en	mensen	niet	inzien	dat	ze	rond	het	obstakel	
moeten	gaan	om	tot	het	object	te	komen.		
	
Bij	Köhler	staat	het	inzicht	en	begrijpen	centraal.	Hieruit	volgt	dat	hij	zich	zal	
gaan	verzetten	tegen	het	trial	&	error	principe.	Dit	is	contra	Thorndike.		
	
Verschil	tussen	inzicht	en	trial	&	error:	
Inzicht	is	het	NADENKEN	over	wat	de	juiste	uitkomst	kan	zijn,	je	vertoont	dus	
geen	gedrag.		
Trial	&	error	wil	zeggen	dat	men	verschillende	handelingen	zal	uitvoeren,	tot	
men	de	juiste	vindt.		
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2.3 Koffka	
	
Hij	is	van	belang	omdat	hij	de	gestaltpsychologie	zal	introduceren	in	de	VS.	Hij	
schreef	ook	“Perception:	An	introduction	to	Gestaltpsychology”	in	1922.		

	
2.4 Lewin	

	
Lewin	 sprak	 over	 de	 veldtheorie.	 Deze	 stelt	 dat	 individuen	 zich	 in	 velden	
bevinden	waar	er	spanningen	tussen	die	velden	ontstaan.	Deze	spanningen	en	
krachten	zullen	aanzetten	tot	activiteit.	Hij	spreekt	van	een	positieve	valentie	
(aantrekkingskracht)	tussen	de	persoon	en	het	object.	Anderzijds	spreekt	hij	
ook	 van	 een	 negatieve	 valentie	 (afstotingskracht),	 die	 ervoor	 zorgt	 dat	 de	
persoon	niet	bij	het	object	kan	geraken.	De	richting	die	deze	spanningen	nemen	
zal	hij	de	vector	noemen.	
à	 Bv.	 Het	 kind	mag	 niet	 bij	 de	 appel	 geraken	 van	 de	 ouders.	 De	 positieve	
valentie	is	hier	de	relatie	tussen	het	kind	en	de	appel,	de	negatieve	valentie	is	
hier	het	verbod	van	de	ouders.		
	
Verder	 had	 hij	 een	 grote	 interesse	 in	 het	 gedrag,	 de	 persoonlijkheid	 en	 de	
motivatie	van	mensen.	Volgens	Lewin	is	gedrag	de	functie	van	een	persoon	in	
interactie	met	de	omgeving.		
	
Zeigarnik-effect	wil	 zeggen	 dat	 onafgemaakte	 of	 onderbroken	 taken	 beter	
onthouden	worden	dan	voltooide	taken.		

	
3. De	‘Third	Force	Movement’	(Europa)	
	

Dit	 is	het	 laatste	hoofdstuk	van	het	handboek.	Dit	 is	de	alternatieve	benadering	
binnen	de	psychologie.	De	eerste	kracht	hierbij	is	de	psychoanalyse,	de	tweede	is	
het	behaviorisme.	
	
3.1 Structuur	Europa	

	
In	 de	 19e	 eeuw	 zien	 we	 een	 grote	 aversie	 of	 weerstand	 ten	 opzichte	 van	
denkers	die	 grote	 systemen	of	 theorieën	ontwikkelen.	 Ze	 zijn	dus	 tegen	elk	
systeemdenken	 en	 elk	 reductionisme.	 Een	 aantal	 voorlopers:	 Hegel	 vs.	
Nietzsche,	Dostojevski	en	Kierkegaard.	
	
Hier	staat	centraal	dat	men	de	nadruk	zal	gaan	leggen	op	de	eindigheid	van	
het	individu.	Er	wordt	geconstateerd	dat	iedereen	anders	is.	Men	vindt	dat	er	
meer	nadruk	moet	 komen	op	het	 individu	 en	ook	op	de	 eindigheid	 van	het	
individu.	 Mensen	 doorgaan	 verschillende	 ontwikkelingen	 en	 zullen	
uiteindelijk	 ook	 sterven.	 Wij	 kunnen	 ook	 bezig	 zijn	 met	 de	 dood.	 In	
tegenstelling	 tot	 andere	 dieren	 kunnen	wij	 denken	 aan	 onze	 eigen	dood	 en	
kunnen	wij	hiervoor	bevreesd	zijn.		
	
De	 nadruk	 ligt	 op	 thema’s	 als	 vrijheid,	 uniciteit,	 verantwoordelijkheid,	
creativiteit,	etc.	We	zijn	individuen	die	elk	een	eigenheid	hebben.	Iemand	als	
Dostojevski	zal	zeggen	dat	wij	als	individuen	een	eigen	verantwoordelijkheid	
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hebben.	We	 zijn	 verantwoordelijk	 voor	 onze	 eigen	 daden	 en	 eigen	 denken.	
Zoals	 we	 daarnet	 al	 zagen	 staat	 ook	 het	 idee	 van	 creativiteit	 centraal.	 We	
moeten	 zelf	 ons	 leven	 in	 eigen	 handen	 nemen.	 God	 heeft	 ons	 pad	 niet	
uitgestippeld,	we	hebben	zelf	ons	leven	in	de	handen.		
	
Dit	soort	van	denken	zal	invloed	hebben	op	een	alternatieve	stroming	binnen	
de	psychologie	die	zal	ontstaan	 in	de	20e	eeuw,	namelijk	de	psychoanalyse	
(kracht	1)	en	het	behaviorisme	 (kracht	2).	We	spreken	van	de	third	 force	
movement.	 Deze	 3de	 kracht	 zal	 doorwerken	 als	 een	 alternatieve	 discipline	
voor	de	eerste	twee	krachten.		
	
3.1.1 Husserl	

	
De	rode	lijn	is	hier	duidelijk	het	afzetten	tegen	Tichener.		
	
Husserl	 zal	 een	 aversie	 ontwikkelen	 tegen	Tichener	 en	Wundt	 en	 zal	
meer	 aanhangen	 bij	 Brentano	 en	 Stumpf.	 Hij	 heeft	 kritiek	 op	 de	
natuurwetenschappen.	 Niet	 in	 de	 zin	 dat	 de	 natuurwetenschappen	
flauwekul	 zijn,	 maar	 hij	 vindt	 dat	 er	 meer	 is	 dan	 enkel	 de	
natuurwetenschappen.	 Husserl	 vindt	 dat	 de	 filosofie	 een	 strenge	 rol	
heeft	weggelegd	gekregen.	In	het	bestuderen	van	al	de	fenomenen	wil	
hij	komen	tot	een	eidetische	reductie.	Dit	 is	niet	 in	de	negatieve	zin	
bedoeld.	We	moeten	 terug	 naar	 de	 basisstructuur	 van	 de	 fenomenen	
gaan.	 Hieruit	 kunnen	 we	 afleiden	 dat	 hij	 een	 aanhanger	 is	 van	 de	
fenomenologie.	We	moeten	al	onze	manieren	van	betrokkenheid	op	de	
werkelijkheid	 (bv.	 medische,	 poëtische,	 …	 betrokkenheid)	 tussen	
haakjes	plaatsen,	om	zo	tot	de	kern	van	de	zaak	te	komen:	de	vraag	van	
wat	het	bewustzijn	juist	is.	Wat	is	dat	transcendentale	bewustzijn?	Wat	
is	onderliggend	aan	elke	vorm	van	betrokkenheid	op	de	werkelijkheid?	
Dit	wordt	fenomenologische	reductie	genoemd.		
	
Het	 bewustzijn	 bestaat	 niet	 op	 zichzelf	 volgens	 Husserl,	 maar	 ook	
fenomenen	 bestaan	 niet	 op	 zichzelf	 zonder	 het	 bewustzijn.	 Het	
bewustzijn	verwijst	naar	fenomenen	die	verschijnen	aan	het	bewustzijn,	
maar	de	fenomenen	verwijzen	ook	naar	een	bestaan	van	een	bewustzijn.	
Dat	 bewustzijn	 waar	 naar	 verwezen	 wordt	 zorgt	 ervoor	 dat	 de	
fenomenen	kunnen	bestaan.	Vandaar:	
	
Bewustzijn	ß	--	Intentionaliteit	--	à	Fenomenen	
	
Heidegger	zal	hierop	verder	werken.	

	
3.1.2 Heidegger	

	
Heidegger	zegt	dat	er	een	duidelijk	onderscheid	gemaakt	moet	worden	
tussen	het	‘zijn’	en	het	‘zijnden’.	Dit	noemt	hij	de	zijnsvergetelheid.	
à	Bv.	De	stoel	waar	wij	op	zitten	is	een	zijnde,	maar	die	heeft	ook	een	
zijn.		
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Volgens	hem	zijn	we	psychische	wezens	en	zijn	we	ook	aanwezig	in	de	
werkelijheid.	We	bevinden	ons	dus	tussen	de	zijnden.	Op	de	plaats	waar	
wij	ons	bevinden	verschijnt	er	iets	van	een	zijn.		
	
We	 kunnen	 ons	 bewust	 zijn	 van	 het	 feit	 dat	 we	 er	 zijn.	 We	 kunnen	
nadenken	over	wie	we	zijn,	plannen	maken	over	wat	we	willen	doen	in	
de	toekomst,…	We	zijn	een	zeer	specifieke	manier	van	het	zijnde	en	hij	
spreekt	dan	van	het	Dasein	(in	 tegenstelling	 tot	een	bewustzijn).	Wij	
zien	 iets	 anders	 dan	 die	 andere	 zijnden,	 wij	 zijn	 dasein.	 Hij	 wil	 een	
verschil	maken	met	husserl	die	spreekt	over	een	bewustzijn.	Heidegger	
zegt	dat	wij	ook	op	een	andere	manier	leven	inde	wereld:	we	verhouden	
ons	tot	de	omgeving.		
	
We	 kunnen	 angstig	 zijn.	 Men	 spreekt	 soms	 ook	 van	 een	 existentiële	
angst:	 niet	 weten	 waarom	 we	 angstig	 zijn,	 wat	 soms	 te	 maken	 kan	
hebben	 met	 waarom	 we	 leven,	 wat	 we	 betekenen,	 etc.	 Heidegger	
probeert	een	structuur	bloot	te	leggen	van	wat	het	menszijn	betekent.	
In	zijn	structuur	van	het	dasein	spreekt	hij	van	het	existentiale.	Er	zijn	3	
existentialen:	
	
1. Affectiviteit	

Je	 voelt	 altijd	 iets,	 er	 is	 altijd	 een	 bepaalde	 afstemming	 met	 de	
omgeving.	Je	bent	altijd	in	een	bepaalde	stemming.	
à	Bv.	Je	staat	’s	ochtends	op	en	je	voelt	je	goed	gezind,	slecht	gezind,	
…	Je	bent	altijd	afgestemd	op	de	werkelijkheid.	
	

2. Verstaan	
Verstaan	betekent	niet	het	cognitief	begrijpen	van	de	werkelijkheid,	
maar	een	reeds	bestaand	begrijpen.		
à	Bv.	Weten	dat	je	op	een	stoel	kan	gaan	zitten	en	zo	de	les	volgen.	
Je	 hoeft	 de	 stoel	 niet	 eerst	 te	 analyseren	 om	 te	 begrijpen	 wat	 je	
daarmee	 kan	 doen.	 Je	 gaat	 er	 op	 een	 spontane	 manier	 mee	 om,	
voordat	je	het	eventueel	kan	gaan	analyseren.	
	

3. Taal	
In	het	boek	wordt	er	gesproken	over	speech,	maar	dat	vindt	de	prof	
geen	juiste	vertaling.	Heidegger	spreekt	eerder	over	het	feit	dat	wij	
automatisch	alles	willen	ordenen.		

	
3.1.3 Sartre	

	
Ook	Sartre	spreekt	over	angst.	Dit	is	logisch,	hij	leest	over	Heidegger	en	
Husserl	en	past	dit	aan	aan	zijn	eigen	denken.	Hij	zegt	dat	de	existentie	
vooraf	gaat	aan	de	essentie.	Deze	zin	legt	de	kern	bloot	van	wat	het	
existentialisme	is.	Hij	vindt	dat	je	eerst	uw	leven	betekenis	moet	geven,	
je	moet	 existeren.	 Je	 komt	 volgens	 Sartre	 niet	 op	 de	wereld	met	 een	
bepaald	plan,	dit	is	een	idee	dat	voorkomt	bij	Aristoteles	en	Thomas	van	
Aquino.	Sartre	zegt	dat	je	eerst	keuzes	moet	maken	en	de	vrijheid	moet	
leren	ontwikkelen,	doorheen	het	maken	van	al	die	keuzes	word	je	wie	je	
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uiteindelijk	zal	zijn.	Pas	als	je	dood	bent,	kunnen	ze	zeggen	“die	persoon	
was	zo	en	zo	en	zo”.		Op	het	einde	van	het	leven	kan	men	een	round	up	
maken.	Pas	dan	is	er	sprake	van	een	essentie,	want	dan	is	het	maken	van	
keuzes	afgerond.	Dit	is	dus	kritiek	op	Aristoteles	en	Thomas	van	Aquino.		
	
Centraal	bij	Sartre:	
De	 absolute	 vrijheid.	 Het	 gevolg	 hiervan	 is	 dat	 de	 mens	 veel	
verantwoordelijkheid	heeft.	
	
Hij	 zegt	 “we	 zijn	 tot	 vrijheid	 veroordeeld”.	 Dit	 is	 de	 paradox,	 we	
hebben	niet	te	kiezen	om	vrij	te	zijn.	We	worden	op	de	wereld	gegooid	
en	we	hebben	de	opdracht	om	onze	vrijheid	te	ontwikkelen.	De	vraag	
komt	dan,	“wat	moet	ik	doen?”	en	je	zal	het	antwoord	op	die	vraag	zelf	
moeten	 uitzoeken.	 Sommige	 mensen	 beangstigt	 dit,	 bijvoorbeeld	
wanneer	men	niet	weet	wat	doen.	Dit	is	dus	de	angst	voor	het	zijn.		
	
Sartre	zegt	dat	angst	 iets	anders	 is	dan	vrees.	Vrees	hangt	samen	met	
een	object.	
à	Bv.	Er	staat	een	gevaarlijke	hond	op	je	te	wachten	aan	de	ingang	van	
de	FPPW.	
Angst	 is	 een	 gevoel	 dat	 er	 zomaar	 kan	 zijn	 zonder	 dat	 er	 een	 object	
aanwezig	moet	zijn.	
	
Hij	vindt	dat	mensen	op	een	authentieke	manier	hun	vrijheid	moeten	
ontdekken	en	op	die	manier	hun	authenticiteit	moeten	terugvinden.	Zo	
zien	we	dat	hij	authenticiteit	belangrijk	vindt	en	tegen	inauthenticiteit	
is.	

	
3.1.4 Buber	

	
Hij	stelt	dat	we	tijdens	het	ontwikkelen	van	de	vrijheid	altijd	in	dialoog	
zijn	met	iemand	anders.	Dit	noemt	hij	het	Ich	und	Du.		
	
Verder	is	hij	een	aanhanger	van	het	Theïsme.	

	
3.1.5 Camus	

	
Camus	 is	 een	 existentialist.	 In	 zijn	 boek	 over	 Sisyfus	 wordt	 dat	 ook	
duidelijk.	 Hij	 zegt	 dat	wij	 allemaal	 zijn	 als	 Sisyfus.	 De	mythe	 gaat	 als	
volgt:	Sisyfus	wou	een	steen	bovenaan	de	berg	leggen	en	elke	keer	als	de	
steen	bijna	boven	was,	rolde	hij	terug	naar	beneden.	Sisyfus	gaf	niet	op	
en	blijft	hem	naar	boven	rollen.	Camus	gebruikt	dit	als	metafoor	voor	
het	leven.	We	moeten	verdergaan,	je	kan	niet	zomaar	stoppen.		

	
3.1.6 Merleau-Ponty	

	
Hij	is	eerder	een	fenomenoloog,	waar	de	intentionaliteit	centraal	staat.	
Hij	zal	gaan	kijken	naar	het	individu	in	een	bepaalde	context.		
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3.2 Existentiële	filosofie/psychologie:	therapeutisch	
	

Mensen	 gaan	 naar	 psychologen	 om	 samen	 oplossingen	 te	 zoeken	 voor	 hun	
problemen.	Dit	komt	hier	duidelijk	naar	voor.		
	
Het	idee	van	uniciteit,	dat	de	patiënt	een	uniek	individu	is	staat	hier	centraal.	
Het	gaat	ook	over	het	exploreren	van	het	bewuste	individu.		

	
3.2.1 Binswanger	

	
Binswanger	 is	 de	 gronlegger	 van	 de	 Daseinsanalyse.	 Hij	 gaat	 het	
dasein	gebruiken	als	inzet	voor	een	bepaalde	manier	van	werken	met	
zijn	 patiënten.	 In	 tegenstelling	 tot	 Freud,	 die	 ook	 bezig	 is	 met	 het	
behandelen	 van	 mensen,	 zal	 Binswanger	 blijven	 werken	 met	 het	
bewustzijn	 van	 mensen.	 Dit	 is	 dan	 ook	 het	 argument	 tegen	 de	
psychoanalyse.	Hij	is	bezig	met	de	totale	beleving	van	het	individu,	
dit	is	anti-reductionistisch.	

	
3.2.2 Jaspers	

	
Hij	spreekt	van	een	existentiële	basis	voor	psychologie.		
	
Hij	spreekt	over	drie	stadia	van	het	zijn:	
	
1. Dasein	

Wereldoriëntering,	in	de	wereld	zijn.	
	

2. Zichzelf	zijn	
Een	existentie-verheldering,	het	samen	met	anderen	in	de	wereld	
zijn.	
	

3. Het	zijn	op	zichzelf	
Volgens	hem	overstijgt	het	zijn	ons.	Wij	kunnen	geen	impact	hebben	
op	het	feit	dat	wij	er	zijn.	We	gaan	op	in	het	allesomvattende	zijn.	
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College	5	
	
1. Amerikaans	functionalisme	
	

De	belangrijkste	stroming	in	het	Amerikaans	functionalisme	is	het	behaviorisme.	
	

1.1 De	psychologie	in	Amerika	
	

Het	 gaat	 hier	 de	 functionalistische	 psychologie.	 Dat	 functionalisme	 is	 de	
overgansfase	tussen	het	structuralisme	van	Tichener	en	het	behaviorisme	van	
Watson.	 Het	 is	 een	manier	 van	 kijken	 naar	 de	 werkelijkheid.	 Ze	 gaan	 zich	
interesseren	in	hoe	de	geest	werkt	(het	procesmatige	van	het	bewustzijn,	het	
mentale)	en	ze	zijn	ook	bezig	met	het	nut	en	de	functie	van	iets,	dit	is	dan	weer	
de	praktische	kant.	Bij	dit	laatste	zien	we	het	woord	functie,	wat	ons	brengt	
bij	het	functionalisme.		
	
Verder	is	er	een	invloed	van	het	Britse	denken.	Locke	is	van	belang	geweest	
met	zijn	uitspraak	over	de	tabula	rasa.	Met	andere	woorden,	de	invloed	van	
het	 Britse	 empirisme	 is	 echt	 groot	 in	 de	 Amerikaanse	 psychologie.	 Ze	 zijn	
geïnteresseerd	 in	 testingmethodes,	 statistiek,	 intelligentietests,	 …	 wat	
samenhangt	met	 de	 toepasbaarheid	 en	 praktische	 kant	 van	 zaken.	Kortom:	
men	is	geïnteresseerd	in	het	praktisch	nut	van	de	psychologie	als	discipline.		
	
Dan,	 het	 Amerikaanse	 karakter.	 Eind	 de	 19e	 eeuw	 is	 er	 een	 nieuwe	
wetenschap,	namelijk	de	psychologie.	Die	nieuwe	discipline	 sluit	 aan	bij	 de	
pioniersgeest	die	in	Amerika	aanwezig	was.	Amerika	was	het	rondgebied	bij	
uitstek	waar	zo’n	nieuwe	discipline	zich	goed	kon	ontwikkelen,	omdat	die	goed	
overeen	kwam	met	de	mentaliteit	daar.	De	impact	van	de	psychologie	keert	
terug	op	andere	disciplines	zoals	de	ethiek,	geneeskunde	en	de	technologie.		

	
1.2 Het	pragmatisme	

	
De	 term	 zegt	 het	 zelf:	 pragmatisch.	 Dit	 wil	 zeggen,	 het	 toegepaste,	 het	
praktische,	…	
	
James	en	Peirce	zijn	de	twee	belangrijke	 figuren	wanneer	we	het	over	deze	
stroming	hebben.	
	
1.2.1 James	

	
James	wordt	gezien	als	de	vader	van	de	Amerikaanse	psychologie.	Een	
belangrijk	werk	van	hem	is	“The	principals	of	psychology”	in	1890.	Hij	
introduceert	de	psychologie	als	een	experimentele	wetenschap	en	zal	
zijn	 studenten	 aanzetten	 tot	 experimenteel	werk,	maar	 zal	 zelf	 geen	
experimenteel	 onderzoek	 uitvoeren.	 Hij	 zal	 hiervoor	 dus	 wel	 de	
opening	brengen	en	het	onderzoek	promoten,	maar	het	zelf	niet	doen.		
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Ook	 hij	 hecht	 belang	 aan	 het	 empirisme.	 Dit	 is	 wel	 op	 een	 zeer	
specifieke	manier:	hij	vindt	het	belangrijk	om	theorieën	te	testen.	Er	is	
geen	louter	intellectuele	of	theoretische	interesse	in	de	psychologie,	het	
gaat	ook	om	het	toepassen,	voorspellen	en	beheersen	van	de	zaken	
in	de	psychologie.	Dit	gaat	in	tegen	Tichener.	James	is	een	empirist	in	
die	zin	dat	het	gaat	over	ervaring.	Het	gaat	over	het	toetsen	van	de	
subjectieve	 ervaringen.	 Het	 controleren	 van	 bepaalde	 mentale	
processen	bij	de	individuen	vindt	hij	belangrijk.		
	
Psychologie	is	volgens	James	de	wetenschap	van	het	mentale	leven.	De	
psychologie	 is	 geïnteresseerd	 in	 praktische	 doelen	 en	 ook	 de	
observeerbare	 gedragingen	 zullen	 terugkeren,	 dit	 noemt	 hij	 de	
wetenschap	van	het	mentale	leven.	Hij	bouwt	zijn	eigen	denken	op	
in	 een	 oppositie	 tegen	 een	 stroming	 die	 reeds	 aanwezig	was	 (tegen	
Tichener	en	Wundt)	en	spreekt	van	de	‘stream	of	consciousness’.	Dit	
heeft	te	maken	met	een	continuïteit,	een	continu	proces.	Het	heeft	niet	
te	maken	met	het	analyseren	van	wat	we	tegenkomen.	Er	zijn	continu	
mentale	processen	aan	het	werk	in	het	mentale	psychisme.		
	
James	is	een	aanhanger	van	het	monisme:	het	parallellisme	lichaam	en	
geest.	Lichaam	en	geest	zijn	twee	aspecten	van	hetzelfde	volgens	hem.	
Hij	 is	geïnteresseerd	 in	het	 individuele	subject	en	zijn	 individuele	
psyche.	Alle	individuen	zijn	op	hun	manier	bezig	met	een	interactie	met	
de	omgeving	en	richt	zijn	aandacht	daarop.		
	
Hij	zal	samen	met	de	Deense	psycholoog	Lange	zich	bezighouden	met	
emoties.	Ze	stellen	een	theorie	op:	James-Lange	theorie	van	emoties.	
Het	is	een	zeer	controversiële	theorie.	De	theorie	stelt	dat	wanneer	we	
geconfronteerd	worden	met	een	bepaalde	stimulus	(bv.	vrees),	dan	is	
het	 niet	 zo	 dat	 er	 eerst	 een	 emotie	 is	 en	 dan	 pas	 een	 fysiologische	
reactie.	James	en	Lange	zeggen	dat	we	eerst	een	fysiologische	reactie	
voelen	en	het	 is	door	het	bemiddelen	van	het	bewustzijn	dat	we	een	
emotionele	ervaring	hebben.	Emoties	vormen	dus	als	het	ware	al	een	
verwerking	van	iets	dat	in	eerste	instantie	op	fysiologisch	of	lichamelijk	
niveau	gebeurt.	De	bemiddeling	van	het	bewustzijn	is	uds	van	uiterst	
belang.	Ze	zullen	zeggen	dat	dit	geen	automatische	reflex	is,	en	dat	het	
niet	louter	emotioneel	reageert	op	een	fysiologische	stimulus.	
à	 Bv.	 We	 zijn	 niet	 eerst	 woedend	 met	 als	 gevolg	 daarvan	 dat	 ons	
lichaam	trilt.		
	
Met	deze	wet	zien	we	dat	ze	dus	verschillen	van	de	reflexologen,	die	de	
reacties	op	een	stimulus	als	louter	reflexen	zien.		

	
1.2.2 Peirce	

	
Bij	Peirce	komen	het	bewustzijn	en	de	mentale	processen	weer	op	de	
voorgrond.	Hij	is	ook	weer	geïnteresseerd	in	de	praktische	gevolgen	en	
het	nut	van	de	zaken.		
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Centraal:	
De	betekenis	van	de	gevolgen	van	ideeën.	De	notie	van	betekenis	keert	
dus	 weer	 terug.	 Peirce	 ziet	 het	 mentale	 proces/bewustzijn	 als	 een	
structurerend	iets.		

	
1.3 Overgangsfiguren	

	
1.3.1 Münsterberg	

	
Münsterberg	stelt	zich	tegen	Tichener	en	Wundt	op.	Hij	zegt	dat	er	een	
duidelijk	 onderscheid	 te	 maken	 valt	 tussen	 causale	 en	 doelmatige	
psychologie.	Münsterberg	is	bezig	met	de	concrete	mogelijkheden	van	
het	 inzetten	 van	 de	 psychologie	 als	 discipline	 en	met	 de	 praktische	
toepasbaarheid	ervan.	Hij	zal	een	bijdrage	leveren	aan	de	functionele	
psychologie,	door	het	praktisch	nut	van	de	psychologie	te	promoten.	
	
Sommigen	noemen	hem	ook	een	van	de	grondleggers	van	wat	men	later	
de	 klinische	 psychologie	 zal	 noemen.	 Hij	 is	 geïnteresseerd	 in	 de	
psychotherapie.	 Hij	 is	 op	 de	 hoogte	 van	 wat	 er	 gebeurt	 met	 de	
psychoanalyse,	maar	in	tegenstelling	tot	Freud	is	hij	vooral	gefocust	op	
het	 bewuste	 in	 plaats	 van	 het	 onbewuste.	 Hij	 wil	 meer	 directief	
werken	 als	 het	 gaat	 over	 psychotherapie.	 Münsterberg	 wil	 de	
psychologie	 gaan	 toepassen	 op	 verschillende	 domeinen	 zoals	 de	
criminologie,	bedrijven,	…	zo	zal	ook	de	latere	bedrijfspsychologie	tot	
stand	komen.	Ook	door	zijn	invloed	zal	er	in	de	forensische	psychologie	
het	eerste	prototype	van	de	leugendetector	ontstaan.		
	

1.3.2 McDougall	
	

Er	beginnen	langzaamaan	verschillende	domeinen	te	ontstaan	binnen	
de	 psychologie.	 McDougall	 schrijft	 “the	 introduction	 to	 social	
psychology”	in	1908.		
	
Zijn	denken	legt	het	accent	in	termen	van	een	hormische	psychologie.	
Dit	 wil	 zeggen	 dat	 hij	 spreekt	 over	 impulsen	 en	 instincten.	 Deze	
instincten	of	driften	zijn	erfelijk,	maar	de	cruciale	paremeter	binnen	de	
psychologie	blijft	wel	het	gedrag.	We	zijn	niet	gewoon	het	product	van	
vooraf	 bepaalde	 deterministische	 processen	 (dit	 is	 contra	 Watson),	
McDougall	zal	ruimte	laten	voor	de	vrijheid	van	de	mens.	Dit	laatste	
staat	centraal	in	zijn	denken.	

	
1.3.3 Hall	

	
De	 figuur	 van	 Hall	 is	 relevant	 omdat	 hij	 de	 eerste	 is	 die	 een	
psychologisch	laboratorium	in	de	VS	zal	ontwikkelen.	Een	belangrijke	
unief	 in	 Amerika	 is	 de	 John’s	 Hopkins	 University	 waar	 Hall	 ook	
gedoceerd	heeft.		
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Hall	focust	op	de	ontwikkelingspsychologie,	waar	hij	ook	wel	de	vader	
van	wordt	genoemd.	Hij	is	gaan	kijken	naar	een	specifieke	periode	in	
het	leven	van	mensen:	de	adolescentie.	Deze	benoeming	zal	ook	van	
hem	komen.	Hij	zal	daar	voor	het	eerst	specifiek	aandacht	aan	besteden.	
Bij	 Hall	 zie	 je	 ook	 een	 aandacht	 voor	 de	 toepasbare	 notie	 van	 wat	
psychologie	is.	Psychologie	moet	volgens	hem	aangewend	worden	en	
heeft	 een	 bepaalde	 functie	 te	 vervullen	 in	 de	 opvoeding	 en	 het	
onderwijs.	Hij	ijvert	voor	een	psycholoog	die	op	tal	van	domeinen	actief	
is	en	wil	dat	het	een	erkend	beroep	wordt	in	de	VS.	

	
1.4 Functionalisme	(school	van	Chicago)	

	
Er	 zijn	 twee	 scholen	 waarin	 er	 sprake	 is	 van	 een	 typische	 Amerikaanse	
psychologie.	We	beginnen	met	de	school	van	Chicago.	

	
1.4.1 Dewey	

	
Dewey	 zal	 voor	 het	 eerst	 een	 handboek	 uitgeven	 met	 de	 titel	
‘Psychology’	in	1886.	Een	belangrijk	artikel	van	hem	zal	over	reflexen	
gaan,	namelijk	‘The	Reflex	Arc	concept	in	Psychology’	uit	1896.		
	
Hij	zal	de	reflexen	nit	begrijpen	vanuit	de	russische	reflexologie.	Het	is	
belangrijk	om	te	zien	dat	wanneer	hij	het	over	reflexen	heeft,	hij	altijd	
de	totaliteit	van	beweging	mee	in	rekening	neemt.	De	totaliteit	of	het	
hollistische	beeld	is	voor	hem	belangrijker	dan	de	som	van	de	delen.	Dit	
thema	zal	worden	toegepast	op	de	notie	van	de	reflexen.	Deze	opvatting	
druist	 in	 tegen	de	opvatting	van	de	reflexen	van	de	reflexologen	(bv.	
Pavlov	en	Watson).		
	
De	reacties	van	mensen	en	de	ideeën,	de	geachten	van	mensen	kunnen	
nooit	geïsoleerd	bestudeerd	worden.	We	moeten	altijd	begrijpen	vanuit	
een	 functionele	 context.	Hij	 legt	 hier	 ook	de	nadruk	op	de	 interactie	
tussen	 individuen	en	omgeving.	Het	menselijk	 gedrag	en	het	denken	
kan	niet	vacuüm	worden	bestudeerd,	het	gaat	over	individuen	en	niet	
de	universele	mens.		
	
Psychologie	kan	praktisch	gemaakt	worden	door	het	toe	te	passen	in	de	
opvoeding.		

	
1.4.2 Angell	

	
Angell	 is	 de	 leermeester	 van	 Watson.	 Alleen	 daarom	 al	 is	 hij	 een	
belangrijk	 persoon.	 Hij	 zal	 in	 hoofdpunten	 samenvatten	 wat	 de	
fucntionalistische	psychologie	is.	Hier	zijn	3	zaken	van	belang:	
	
1. Mentale	 operaties	 in	 plaats	 van	 mentale	 elementen.		

We	zien	hier	opnieuw	een	nieuwe	soort	van	denken,	maar	ook	een	
reactie	tegen	het	structuralisme	van	Tichener	en	Wundt.		
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2. Het	bewustzijn	als	mediërend	tussen	omgeving.	
Het	 bewustzijn	 komt	 er	 altijd	 tussen,	 ondanks	 de	 fysiologische	
interesse.	Het	bewustzijn	is	in	eerste	instantie	iets	dat	zich	aanpast	
en	in	interactie	is	met	de	omgeving.	Het	is	een	belangrijke	operator	
tussen	 het	 individu	 en	 de	 reacties	 daarvan	 in	 verhouding	 tot	 die	
omgeving.		

	
3. Psychofysica.		

Ze	gaan	het	fysiologische	proberen	begrijpen	vanuit	de	psychologie.	
	

1.4.3 Carr	
	

Bij	 Carr	 vinden	 we	 een	 synthese	 van	 alles.	 Hij	 heeft	 verschillende	
basisprincipes:		
	
• Mentale	processen	die	de	functie	hebben	van	het	adapteren	en	het	

aanpassen	aan	de	omgeving	en	het	stellen	van	bepaalde	doelen.	We	
moeten	 kijken	 op	 welke	 manier	 we	 best	 reageren	 op	 bepaalde	
omstandigheden.	
	

• Ook	de	omgeving	moet	mee	in	rekening	gebracht	worden.	
	

• De	rol	van	motivatie	is	belangrijk.	
	

• Men	houdt	zich	bezig	met	het	feit	dat	gedrag	een	bepaalde	functie	
heeft	en	dat	het	ook	bepaalde	gevolgen	met	zich	mee	kan	brengen.	

	
• De	eenheid	van	het	bewustzijn	wordt	ook	benadrukt.		

	
	

1.5 Functionalisme	(Colombia	University)	
	

1.5.1 McKeen	Cattell	
	

McKeen	 Cattell	 is	 historisch	 gezien	 belangrijk,	 omdat	 hij	 zal	 gaan	
ijveren	voor	de	aparte	beroepsgroep	binnen	de	psychologie.	Er	ontstaat	
namelijk	zo	iets	als	psychologen.	Het	tweede	kenmerk	van	zijn	denken	
is	een	enorme	interesse	in	de	individuele	verschillen.	Hij	zal	testing	en	
statistiek	een	belangrijk	onderdeel	vinden	van	de	psychologie.	

	
1.5.2 Woodsworth	

	
Woodsworth	schreef	het	handboek	“Experimental	Psychology”	in	1938,	
1954.		
	
Het	thema	van	motivatie	keert	terug	bij	hem.	Hij	is	geïnteesseerd	in	de	
dynamische	psychologie.	Als	het	gaat	over	interactie	met	de	omgeving,	
zal	 hij	 de	 notie	 van	 mechanismen	 ontwikkelen.	 Er	 zijn	
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aanpassingsmechanismen	 volgens	 hem,	 zodat	 we	 ons	 kunnen	
aanpassen	aan	de	omgeving.	Opnieuw	zijn	hier	de	hollistische	visie	en	
functionaliteit	belangrijk.		

	
1.5.3 Thorndike	

	
Thorndike	heeft	de	functie	dat	hij	het	functionalisme	zal	afsluiten,	maar	
anderzijds	zal	hij	ook	gezien	worden	als	degene	die	het	programma	van	
het	 behaviorisme	 mee	 op	 de	 rails	 zet.	 Hij	 zis	 zelf	 nochtans	 geen	
behaviorist.	Hij	wordt	in	het	boek	behandeld	als	iemand	die	een	figuur	
is	van	het	connectionisme.		

	
1.6 Vrouwelijke	Amerikaanse	psychologen	

	
De	vrouwelijke	wetenschappers	moesten	op	dit	moment	nog	vechten	om	iets	
aan	de	universiteit	 te	mogen	doen	(bv.	Doctoraat).	Des	al	niettemin	was	de	
psychologie	 een	 discipline	 waar	 relatief	 veel	 vrouwen	 in	 aanwezig	 waren.	
Naarmate	de	psychotherapeut	meer	aandacht	krijgt,	zien	we	dat	er	heel	veel	
vrouwelijke	 interesse	 is.	 Vrouwen	 gaan	 een	 eigen	 rol	 opeisen	 binnen	 het	
domein	van	de	psychologie.	
	
1.6.1 Whiton	Calkins	

	
De	historische	rol	van	Whiton	Calkins	is	dat	ze	beschouwd	wordt	als	de	
eerste	 vrouwelijke	 psychologe	 in	 de	VS.	 Vrouwen	worden	 niet	meer	
langs	de	kant	geschoven	en	zullen	belangrijke	functies	krijgen.	Whiton	
Calkins	 zal	 bijvoorbeeld	 voorzitter	 worden	 van	 de	 APA	 (American	
Psychiatric	Association).		
	
Qua	interesses	is	ze	bezig	met	geheugenonderzoek	(cfr.	Ebbinghaus).	
Ze	 zal	 ook	 de	 narduk	 leggen	 op	 de	 interactie	 tussen	 individu	 en	
omgeving.	 Als	we	 het	 hebben	 over	 het	 bewustzijn	 en	 het	 onderzoek	
daar	 naar,	 dan	moeten	we	 rekening	 houden	met	 de	 interactie	 in	 de	
omgeving.	Er	is	ook	hier	weer	interesse	in	individuen	en	de	onderlinge	
interesse	(zelf-psychologie).	

	
1.6.2 Ladd-Franklin	

	
Bij	Ladd-Franklin	zullen	we	overschakelen	van	het	geheugen	naar	het	
kleurenzicht	 of	 kleurenwaarneming.	 Ze	 is	 geïnteresseerd	 in	 de	
pathologische	verschijningsvormen	hiervan,	zoals	kleurenblindheid,	en	
zal	hier	onderzoek	naar	doen.	

	
1.6.3 Floy	Washburn	

	
Floy	 Washburn	 is	 de	 eerste	 vrouw	 in	 de	 VS	 die	 een	 doctoraat	 zal	
schrijven	 in	 de	 psychologie.	 Ze	 is	 de	 eerste	 academica	 die	met	 haar	
doctoraat	 in	 de	VS	 dan	 ook	werkzaam	 zal	 zijn.	 Verder	 is	 ze	 ook	 een	
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pionier	in	de	dierenpsychologie.	Ze	zal	experimenten	op	dieren	(ratten,	
kippen,	…)	doen	om	daar	bepaalde	zaken/informatie	uit	te	halen.	Floy	
Washburn	zal	de	methode	van	de	introspectie	proberen	samenzetten	
met	het	behaviorisme.		

	
2. Voorlopers	van	het	behaviorisme:	Russische	reflexologie	en	
Thorndike	
	

De	 voorlopers	 zijn	 geen	 psychologen,	 maar	 fysiologen.	 Voorbeelden	 van	
belangrijke	figuren	hierin	zijn	Pavlov	en	Thorndike.	Deze	laatste	was	de	voorloper	
in	Amerika.	
	
2.1 Russische	reflexologie	

	
De	reflexolgen	zijn	exclusief	geïnteresseerd	in	de	fysiologische	basis	van	de	
reacties.	Het	bewustzijn,	het	mentale	is	iets	dat	volgens	hen	geschrapt	moet	
worden,	aangezien	het	volledig	bestudeerd	kan	worden	via	een	biologische	
basis.	
	
We	zien	hier	dat	er	sprake	is	van	reductie,	aangezien	zij	alles	zullen	verklaren	
via	de	fysiologie.		
	
2.1.1 Sechenov	

	
Sechenov	 wordt	 gezien	 als	 de	 grondlegger	 van	 de	 reflexologie.	 Hij	
schreef	het	werk	“Reflexes	of	the	Brain”	in	1863.	Hij	stelt	dat	alles	een	
reflex	is,	zelfs	onze	meest	complexe	mentale	processen.	
	
Volgens	 hem	 valt	 alles	 te	 begrijpen	 op	 één	 manier,	 namelijk	 de	
fysiologsiche	manier.	Dit	is	een	soort	van	monisme	dat	ook	samen	gaat	
met	 een	 materialisme.	 We	 moeten	 het	 brein	 materieel	 probeen	
begrijpen.		
	
Sechenov	zal	degene	zijn	die	de	basis	legt	voor	wat	Pavlov	verder	gaat	
uitwerken.	Er	is	dus	geen	Pavlov	zonder	Sechenov!		

	
2.1.2 Becktherev	

	
Beckterev	heeft	de	term	reflexologie	geïntroduceerd.	Hij	schreef	het	
werk	“Objective	Psychology”	in	1910.	Dit	is	zijn	eenheidsproject.	In	dit	
werk	 stelt	 hij	 dat	 de	 psychologie	 draait	 om	 objectiviteit	 en	 dat	 het	
mentale	of	subjectieve	overboord	gegooid	moet	worden.		
	
Hij	 wordt	 gezien	 als	 een	 tussenfiguur	 en	 zijn	 historische	 rol	 heeft	
ervoor	gezorgd	dat	er	transmissie	is	naar	de	psychologen	toe.	Hij	had	
de	 ‘gave’	 om	 datgene	 wat	 op	 eerste	 zicht	 een	 aanval	 is	 naar	 de	
psychologie,	 toch	nog	 vertaald	 te	 krijgen	naar	 een	 interesse	 voor	 de	
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psychologen.	Dit	in	tegenstelling	tot	pavlov,	die	zeer	denigrerend	deed	
tegenover	het	psychische.		
	
Beckterev	ging	reflexologie	ook	toepassen	op	abnormaal	gedrag.	Hij	
gaat	die	abnormale	gedragingen	onderzoeken.	Sechenov	legt	de	basis	
en	Beckterev	zal	de	 tussenpersoon	zijn	die	ook	naar	de	psychologen	
communiceert.	Pavlov	zal	dan	weer	het	denken	van	Sechenov	verder	
experimenteel	uitbreiden.		

	
2.1.3 Pavlov	

	
Pavlov	 zal	 een	 experimentele	 ondersteuning	 geven	aan	de	 stellingen	
van	 Sechenov	 en	 zal	 zich	 bezighouden	 met	 het	 associatief	
conditioneren.		
à	Bv.	De	hond	van	Pavlov.	
Ongeconditioneerde	 stimulus,	 geconditioneerde	 stimulus,	
ongeconditioneerde	respons,	geconditioneerde	respons.		
	
OS	=	voedsel	
CS	=	rode	lamp		
CR	=	sallivatie	
OR	=	sallivatie	
	
Hij	zal	ook	spreken	over	zaken	als	extinctie	en	uitdoving.	Eens	de	hond	
weet	dat	er	na	het	rode	 lichtje	eten	zal	komen,	kan	dit	ook	afgeleerd	
worden.	Ook	hier	zal	hij	mee	experimenteren.	Na	verloop	van	tijd	leren	
de	honden	dat	als	de	rode	lamp	brandt	er	geen	eten	meer	komt.	Voor	
Pavlov	is	ook	de	context	van	belang!	
	
Termen	die	pavlov	op	de	kaart	heeft	gezet:	
	

• Irradiatie	
Dit	is	de	generalisatie	of	prikkel	veralgemening.		
à	Bv.	De	hond	begint	te	salliveren	als	er	een	lamp	brandt.	Na	
een	tijd	heeft	de	hond	door	dat	wanneer	er	eender	welke	lamp	
brandt	 er	 voedsel	 zal	 zijn.	 Hij	 zal	 bv	 ook	 weten	 dat	 als	 hij	
voetstappen	hoort,	dat	er	voedsel	zal	zijn.	De	geconditioneerde	
stimulus	 kan	 dus	 breder	 worden	 dan	 enkel	 die	 stimulus	
waarmee	de	hond	vertrouwd	is.		
	

• Inhibitie	
Dit	 heeft	 te	 maken	 met	 het	 afleren.	 Het	 gaat	 over	 het	
discrimineren	of	differentiëren.	
à	Bv.	Er	komt	enkel	voedsel	als	er	een	blauw	licht	brandt,	bij	
een	groen	licht	zal	hij	dus	niet	salliveren.	Er	zijn	verschillende	
vormen	van	differentiatie.		
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• Spontaan	herstel	
Associaties	 worden	 spontaan	 gemaakt,	 maar	 die	 kunnen	 dan	
ook	weer	worden	afgeleerd.	Pavlov	ziet	dat	iets	dat	afgeleerd	is,	
zich	toch	ook	spontaan	kan	beginnen	herstellen	en	andersom.		
Dus:	 iets	 wat	 we	 hebben	 afgeleerd	 kan	 spontaan	 terug	
aangeleerd/hersteld	worden	en	iets	dat	aangeleerd	wordt	kan	
ook	afgeleer	worden.		

	
2.2 Amerikaans	connectionisme	

	
2.2.1 Thorndike	

	
Er	wordt	niet	meer	gesproken	over	associaties,	maar	over	connecties.	
Thorndike	is	bezig	met	probleemoplossend	gedrag,	wat	een	van	zijn	
vroegste	 werk	 is.	 Probleemoplossend	 gedrag	 is	 ook	 een	 van	 de	
kenmerken	van	de	Amerikaanse	psychologie.	Dit	probleemoplossend	
gedrag	zal	meer	en	meer	bij	dieren	geëxperimenteerd	worden	en	die	
proeven	zullen	systematisch	worden	ingevoerd.	Thorndike	is	hier	een	
belangrijke	 figuur	 in	 en	 zal	 ook	 het	 werk	 “Animal	 Intelligence:	 an	
experimental	 study	 of	 associative	 processes	 in	 animals”	 schrijven	 in	
1898.	In	dit	werk	benadrukt	hij	de	continuïteit	tussen	de	mens	en	het	
dier.		
	
Thorndike	 zal	 met	 huis-,tuin-	 en	 keukenmiddelen	 te	 werk	 gaan	
wanneer	hij	bepaalde	proef	opstellingen	maakt.	Hij	bouwt	aan	wat	hij	
zal	 noemen	 puzzle	 boxes.	 Dit	 zijn	 houten	 kratten	 waarin	 hij	
experimenten	doet	met	onder	andere	kippen.	Hij	stelt	dat	leren	niet	te	
maken	heeft	met	het	inzicht	(cfr.	Lewis),	maar	dat	leren	tot	stand	komt	
op	basis	van	trail	&	error.	In	die	puzzle	box	zet	hij	bepaalde	hendels,	
de	kip	zal	op	een	bpeaald	moment	op	een	hendel	duwen	waardoor	die	
merkt	 dat	 er	 voedsel	 tevoorschijn	 komt.	 Leren	 gebeurt	 dus	 door	
toevallige	 acties	 (duwen	 op	 hendel),	 die	 op	 hun	 beurt	 een	 gevolg	
hebben	(voedsel).		
	
Zoals	 we	 daarnet	 al	 zagen	 heeft	 de	 inzet	 van	 Thorndike	 zijn	
experimenten	dus	te	maken	met	leren	op	basis	van	trial	&	error.		Voor	
hem	zijn	er	twee	basisprincipes,	die	voor	ons	misschien	evident	kunnen	
lijken:		

	
1. De	wet	van	oefening	

Leren	heeft	te	maken	met	oefenen.	Herhaling	is	belangrijk!	
	

2. De	wet	van	effect	
Dit	 betekent	 dat	wanneer	 het	 dier	 ziet	 dat	 door	 op	 de	 hendel	 te	
duwen	 er	 eten	 zal	 komen,	 dan	wordt	 die	 connectie	 heel	 snel	 en	
stevig	gelegd.	Als	het	dier	merkt	dat	wanneer	het	tegen	een	wand	
komt,	er	een	elektrische	schok	zal	zijn,	dan	zal	het	leren	dat	het	best	
niet	tegen	de	wand	komt.	
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Leren	heeft	 te	maken	met	bepaalde	 feedbackmechanismen.	 	 Als	 er	
iets	 positiefs	 van	 komt,	 dan	 wordt	 de	 link	 sterk	 gelegd.	 Als	 er	 iets	
negatiefs	uit	komt,	dan	zal	de	link	niet	gelegd	worden.		
	
Het	is	belangrijk	om	een	verschil	te	zien	met	Pavlov.	Thorndike	is	geen	
fysioloog	 zoals	 de	 andere	 reflexologen.	 Het	 grote	 verschil	 is	 dat	 het	
leren	te	maken	heeft	met	de	activiteit	van	het	subject.	Dit	wil	zeggen	
dat	de	activiteit	van	het	stellen	van	de	gedragingen	bij	het	subject	zelf	
ligt!	
Een	tweede	zaak	is	ook	dat	er	een	evaluatie	gebeurt	bij	het	subject	zelf.	
Het	is	op	basis	van	de	evaluatie	van	het	bereikte	resultaat	of	iemand	het	
gedrag	nog	zal	stellen.	Bij	Pavlov	gaat	het	over	reflexen	en	is	het	louter	
fysiologisch.	 Thorndike	 spreekt	 over	 annoyers	 &	 satisfiers	 die	
aanwezig	 zijn	 in	 de	 hersenen.	 Zij	 zullen	 bepalen	 of	 de	 connectie	
bevestigd,	afgezwakt	of	niet	gemaakt	wordt	tijdens	de	evaluatie.		
	
Kortom:	
De	 twee	 belangrijke	 principes	 voor	 Thorndike	 zijn	 herhaling	 en	 het	
bekrachtigen	van	connecties,	reinforcement.		

	 	



	 67	

College	6	
	
1. Behaviorisme	
	

1.1 Amerikaanse	psychologie	
	

Na	de	dood	van	Tichener	(structuralisme)	en	van	Thorndike	(functionalisme)	
in	1913	domineert	het	behaviorisme.	

	
1.1.1 Watson	

	
Watson	is	de	vader	van	het	orthodoxe	behaviorisme.	Hij	schrijft	het	werk	
“Psychology	 as	 the	 behaviorist	 views	 it”	 in	 1913.	Hier	 zien	we	dat	 de	
psychologie	gelijkgesteld	wordt	aan	het	behaviorisme.	Ze	redeneren	dat	
wat	er	in	ons	hoofd	gebeurt	niet	gezien	kan	worden	en	dat	we	het	dus	
ook	niet	kunnen	meten	of	controleren.	Waar	we	wel	grip	op	hebben	is	
het	gedrag.	Als	de	psychologie	een	wetenschap	wil	zijn,	dan	is	het	enige	
waar	het	 zich	op	kan	baseren	het	gedrag.	Alleen	zo	kan	het	een	echte	
wetenschappelijke	discipline	worden.		
	
Dit	betreft	dus	een	herformulering	van	wat	de	psychologie	is	of	mag	zijn.	
De	 behavioristen	 zeggen	 dat	 het	 bewustzijn	 niet	 centraal	 staat	 in	 de	
psychologie.	Watson	 zal	 zich	 verzetten	 tegen	de	 introspectie	methode	
die	samenhangt	met	het	bewustzijn	en	zal	het	gedrag	voorspellen	en	
beheersen	centraal	zetten.		
	
We	zien	hier	dat	het	empirische	(cfr.	Britse	traditie,	Bacon:	knowledge	
is	 power)	 terugkomt.	 De	 vraagstukken	 rond	 het	 bewustzijn	 waar	
psychologen	mee	bezig	 zijn	 (wat	 het	 juist	 inhoudt,	…),	 noemt	Watson	
pseudoproblemen.	 Hij	 stelt	 dat	 we	 geen	 juist	 antwoord	 op	 deze	
vraagstukken	kunnen	geven,	dus	waarom	zouden	we	er	dan	mee	bezig	
zijn?	Verder	 spreekt	 hij	 van	de	black	box	psychology.	Wat	 er	 in	 ons	
hoofd	gebeurt	is	een	black	box.	We	kunnen	dit	niet	zien,	we	kunnen	het	
niet	bewijzen	en	niet	wetenschappelijk	ondergronden.	We	moeten	ons	
daar	dus	niet	mee	bezighouden!	Zo	zien	we	dat	hij	zich	positioneert	tegen	
Tichener	en	James.		
	
Hij	 stelt	 zich	 in	de	 lijn	van	het	 associationisme.	Hij	 zal	de	psychologie	
proberen	 begrijpen	 in	 termen	 van	 causaliteit	 (oorzaak	 –	 gevolg,	
stimulus	 –	 respons).	 Verder	 spreekt	 hij	 over	 het	 principe	 van	
frequentie	 en	 recentheid.	 Hoe	meer	 dat	 de	 stimulus	 –	 respons	 zich	
herhaalt,	 hoe	 krachtiger	 dit	 aanwezig	 zal	 zijn	 (frequentie).	 Ook	 het	
principe	van	recentheid	speelt	een	rol:	hoe	recenter	je	iets	zag,	hoe	beter	
je	het	kan	herinneren.	Ook	dit	gaat	in	tegen	Thorndike.		
	
Watson	 stelt	 dat	 de	 psychologie	objectiviteit	moet	 nastreven.	 Om	de	
stimulus	–	respons	te	begrijpen,	zal	hij	de	subjectieve	component	ervan	
(zoals	 bij	 Thorndike	 aanwezig	 was)	 proberen	 herleiden	 tot	 pure	
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objectiviteit.	Dat	aspect	(subjectiviteit)	van	Thorndike	zal	hij	natuurlijk	
aanvallen.	
Het	kan	soms	lijken	dat	iedereen	het	behaviorisme	van	Watson	zomaar	
aanvaardt,	maar	er	kwam	serieuze	kritiek	op	hem.	Er	waren	twee	grote	
kritieken:		
	
1. Hij	begreep	de	stimulus	–	 respons	zonder	rekening	 te	houden	met	

een	mediatie	van	het	mentale	en	het	fysiologische	werd	ook	vergeten.	
Dit	 laatste	 behoort	 ook	 tot	 de	 black	 box	 en	 hij	 zal	 zich	 dus	 enkel	
baseren	op	het	waarneembare.	

2. Watson	 denkt	 op	 een	 extreem	 reductionistische	manier	 over	 de	
psychologie	en	over	de	mens	door	alles	te	herleiden	naar	het	gedrag.	
Hij	 veronderstelt	 wel	 iets	 van	 een	 fysiologie,	 maar	 hij	 zal	 dit	 niet	
uitwerken.		

	
	“De	psychologie	verloor	haar	ziel	met	Darwin,	nu	heeft	ze	met	Watson	ook	
haar	bewustzijn	verloren.”	
De	psychologie	is	de	studie	van	het	gedrag,	enkel	dat	wat	controleerbaar	
is.	Het	waarneembare	saat	centraal.	

	
1.2 Andere	vroege	behavioristen	

	
Watson	 is	 niet	 alleen,	 er	 zijn	 nog	 andere	 behavioristen	 rond	 hem.	 Het	 is	
belangrijk	om	te	zien	wat	zij	doen.	Ze	brengen	verschillende	nuances	aan	in	het	
strikte	 programma	 van	 Watson.	 Er	 is	 duidelijk	 ontwikkeling	 in	 het	
behaviorisme!	
	
1.2.1 Holt	

	
Holt	zal	het	reductionisme	relativeren	en	een	notie	van	motivatie	in	de	
theorie	brengen.	Zo	wil	hij	het	hollistische	proberen	benadrukken	(cfr.	
De	 psychodynamische	 en	 instinct-theorieën).	 Het	 behaviorisme	 is	 in	
interacite	met	andere	stromingen	en	we	zien	hier	hoe	die	anderen	een	
invloed	hebben	op	het	behaviorisme.		

	
1.2.2 Weiss	

	
Weiss	 ziet	 de	 mens	 als	 een	 biologisch	 en	 sociaal	 wezen.	 Hij	 zal	 een	
interactie	binnen	het	behaviorisme	binnenbrengen	tussen	het	sociale	en	
het	biologische.	Hij	stelt	dat	het	allemaal	complexer	is	dan	dat	Watson	
uitschreef.		

	
1.2.3 Hunter	

	
Hunter	 ligt	 meer	 in	 de	 lijn	 van	 Watson.	 Hij	 is	 tegen	 elke	 vorm	 van	
mentalisme	en	vindt	dus	ook	dat	het	bewustzijn	geschrapt	moet	worden	
in	de	psychologie.	Hij	zal	nog	verder	gaan	dan	Watson	door	te	zeggen	dat	
de	term	van	psychologie	misleidend	is.	Hij	zal	de	discipline	herbenoemen	
en	spreekt	van	de	antroponomie.		
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1.2.4 Lashley		
	

Lashley	zegt	dat	de	psychologie	gelijk	is	aan	het	behaviorisme,	maar	zal	
het	 fysiologisch	 gaan	 onderbouwen.	 Hij	 stelt	 dat	 elk	 van	 die	 niveaus	
(gedrag	en	fysiologie)	gelijkwaardig	zijn	ten	opzichte	van	elkaar	en	zegt	
dat	de	integriteit	van	die	niveaus	benadrukt	moet	worden.	Ze	moeten	elk	
apart	 bestudeerd	 worden.	 Lashley	 neemt	 een	 tussenpositie	 in	 tussen	
Pavlov	en	Watson,	maar	positioneerde	zich	wel	tegen	Pavlovs	exclusieve	
reflexologie.		

	
1.3 Invloeden	op	de	ontwikkeling	van	het	behaviorisme	

	
Er	zijn	twee	invloeden	op	de	ontwikkeling	van	het	behaviorisme.		
	
1.3.1 Operationeel	positivisme	

	
Operationisme:	
Ieder	 psychologisch	 verschijnsel	 is	 identiek	 aan	 de	 daarmee	
overeenkomende	 reeks	 operaties	 (vandaar	 operaties).	 Psychologische	
verschijnselen	zijn	reduceerbaar.	De	operaties	moeten	ontleed	worden	
om	de	verschijnselen	tot	begrip	te	brengen.	Er	is	hier	een	tendens	tot	het	
objectiveren.	 Dit	 heeft	 te	 maken	 met	 het	 in	 kaart	 brengen	 van	 de	
operaties.		
	
Logisch	positivisme:	
We	zien	wat	er	gebeurt.	We	zien	niet	wat	er	in	het	hoofd	gebeurt,	maar	
we	zien	wel	wat	er	gedaan	wordt.	Dit	noemen	ze	ook	wel	de	Wiender	
Kreis:	enkel	de	empirische	controleerbare	feiten	kunnen	we	gebruiken	
om	 wetenschappelijke	 uitspraken	 te	 doen.	 Als	 de	 psychologie	
wetenschappelijk	wil	zijn	kan	hij	zich	enkel	bezighouden	met	empirisch	
controleerbare	feiten.		
Scientisme	 wijst	 op	 het	 feit	 dat	 de	 exacte,	 positieve	 wetenschappen	
gezien	worden	 als	 de	 enige	maniner	 om	 aan	wetenschap	 te	 doen.	 Als	
iemand	 scientistisch	 denkt,	 dan	 zal	 die	 denken	dat	 enkel	 de	 positieve	
wetenschap	hem	kennis	kan	brengen.	Dit	is	een	zeer	enge	manier	om	te	
spreken	over	kennis.		

	
1.3.2 Het	reflexologische	project	

	
In	Rusland,	Oost-Europa	is	deze	strekking	van	groot	belang.		
	
Miller	&	Konorski	
	
Zij	 maken	 voor	 het	 eerst	 een	 onderscheid	 (nog	 voor	 Skinner)	 tussen	
geconditioneerde	 associaties	 (Pavlov)	 en	 instrumenteel/operant	
conditioneren	 (willekeurig	 gedrag).	Met	 andere	woorden,	 operant	 of	
instrumenteel	conditioneren	zagen	we	ook	al	bij	Thorndike	(cfr.	puzzle	
box).	Ze	maken	dus	een	onderscheid	tussen	Pavlov	en	Thorndike.		
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Konorski	zal	verder	gaan.	Hij	 is	bezig	met	breinfysiologie.	Het	 is	strikt	
genomen	eigenlijk	fysiologie	die	van	invloed	zal	zijn	op	de	psychologie	
en	 meer	 specifiek	 op	 het	 behaviorisme.	 Hij	 is	 geïnteresseerd	 in	
insturmenteel	geconditioneerde	reflexen.		
	
Vygotski	
	
Vygotski	is	bezig	met	taal	die	in	ontwikkeling	is.	Hij	is	geïnteresseerd	in	
hoe	 die	 zich	 verder	 ontwikkeld.	 Het	 zal	 Sabina	 Spielrein	 zijn	 die	 zich	
bezighoudt	met	taal	in	de	psychoanalytische	context.		
	
Aan	taal	werd	vroeger	geen	aandacht	besteed	in	de	psychologie,	omdat	
men	dacht	dat	het	gewoon	een	uitvloeisel	was	van	wat	er	in	de	hersenen	
gebeurde.	Taal	komt	volgens	Vygotski	tot	stand	doordat	er	eerst	gedrag	
plaatsvindt	en	door	het	stellen	van	dit	gedrag	komt	er	een	opening	om	
op	mentaal	vlak	bezig	te	zijn.	Taal	heeft	een	impact	op	de	vorming	van	
het	denken.	Het	is	de	lnk	tussen	het	gedrag	dat	eerst	gesteld	wordt	en	zo	
gaat	 taal	 zich	 ontwikkelen	 die	 dan	weer	 de	 brug	 zal	 vormen	 naar	 de	
ontwikkeling	van	het	denken.		
	
Verder	 is	 hij	 bezig	 binnen	 het	 fysiologische	 project	 met	 de	 hogere	
mentale	functies.	Ondanks	dat	hij	bezig	is	met	de	fysiologie	heeft	hij	een	
meer	hollistische	kijk	op	de	psychologie,	in	tegenstelling	tot	Pavlov	die	
meer	reductionistisch	denkt.		
	
Luria	
	
Luria	zal	verder	bouwen	op	Vygotski.	Hij	spreekt	van	een	monisme	en	
stelt	dat	gedrag	gelokaliseerd	moet	worden	 in	de	hersenen.	Hij	 is	ook	
gekend	 voor	 onderzoek	 naar	 het	 herstel	 van	 de	 hersenfuncties	 na	
hersenschade.	Hij	is	dus	een	belangrijk	figuur!	

	
1.4 Fase	van	theorie	uitbouw	

	
Dit	is	de	neiging	om	na	Watson	en	anderen,	de	theorie	verder	uit	te	bouwen.	
De	exacte	wetenschap	zal	centraal	staan.		
	
1.4.1 Tolman	

	
Tolman	 zal	 minder	 reductionistisch	 denken	 dan	 Watson.	 Zijn	 werk:	
“Purposive	 behavior	 in	 animals	 and	 men”	 (1932).	 We	 zien	 hier	 dat	
‘behavior’,	‘purposive	behavior’	wordt.		
Hij	zal	spreken	van	het	molaire	gedrag,	dit	is	het	gedrag	dat	we	enkel	
kunnen	zien.		
à	Bv.	Wanneer	we	boos	zijn	en	we	slagen	met	onze	armen.	Zo	zie	je	het	
onmiddellijk	zichtbaar	gedrag	waar	we	conclusies	uit	zullen	trekken.		
Dit	gaat	gepaard	met	gedrag	dat	op	moleculair	vlak	plaatsvindt.	
à	Bv.	Hart	gaat	sneller	slaan,	zweten,	…		
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Kortom:	
Molair	gedrag:	onmiddellijk	zichtbaar	gedrag	
Moleculair	 gedrag:	 gedrag	 dat	 zich	 op	 microniveau	 afspeelt	 en	 niet	
direct	zichtbaar	is.		
	
Molair	gedrag	is	veel	meer	dan	de	moleculaire	elementen.	Het	geheel	is	
meer	dan	de	som	van	de	samenstellende	elementen.	Hier	zien	we	weer	
een	invloed	van	het	gestaltdenken.		
	
Tolman	zal	tegen	het	reductionisme	zijn	door	de	psychologie	hollistisch	
te	bekijken.	Hij	is	geïnteresseerd	in	de	hogere	cognitieve	processen.	Het	
gedrag	wordt	gemedieerd	door	centrale	cognitieve	processen.		

	
1.4.2 Skinner	

	
Skinner	stelt	een	einde	aan	de	uitbreiding	van	de	theorieopbouw	en	zet	
zich	af	tegen	theorieën	(anti-theorie).	Hij	schreef	het	werk	“Are	theories	
of	 learning	necessary?”	in	1950.	De	theorie	van	het	leren	is	overbodig,	
het	moet	gaan	over	gedrag.	We	moeten	ons	vasthouden	aan	de	 feiten,	
waardoor	hij	een	aanhanger	 is	van	het	radicaal	positivisme.	Dit	 is	een	
extreem	 reductionistische	 visie!	 Er	 is	 geen	 mediatie,	 hij	 is	 nog	
behavioristischer	 dan	 Watson	 zelf.	 Enkel	 de	 omgeving	 moet	 mee	 in	
rekening	 genomen	 worden.	 De	 nadruk	 moet	 liggen	 op	 het	 operante	
gedrag	en	niet	op	het	responsieve	gedrag.		
	
Wanneer	je	extreem	behaviroristisch	bent	en	geen	mediatie	toelaat	dan	
kunnen	we	zien	dat	Skinner	zich	in	de	lijn	zet	van	Thorndike,	aangezien	
hij	 ook	 bezig	 is	 met	 responsief	 gedrag.	 Anderzijds	 is	 hij	 ook	 egen	
Thorndike’s	 ‘Law	 of	 effect’,	 die	 te	 maken	 heeft	 met	 de	 subjectiviteit.	
Skinner	zal	deze	wet	verwerpen.	
	
Hij	 zal	 net	 als	Watson	 sterke	 kritiek	 krijgen.	 De	 kritiek	 heeft	 alles	 te	
maken	met	de	extreem	mechanistische	manier	van	denken.	Skinner	 is	
nog	erger	dan	Watson	volgens	de	critici.	Het	typisch	menselijke	wordt	
nog	meer	weggefiltert	bij	Skinner.		

	
1.5 Fase	van	de	post-theorie	

	
De	fase	van	de	post-theorie	is	het	zich	afzetten	tegen	grote	theorieën	waar	alles	
in	moet	passen.	Ze	zullen	zeggen	dat	we	bij	de	 feiten	moeten	blijven	en	 los	
moeten	 denken	 van	 de	 grote	 schema’s.	 Er	 is	 een	 stroming	 die	 het	
neofunctionalisme	of	neobehaviorisme	genoemd	kan	worden.	We	zien	hier	
duidelijk	 dat	 het	 behaviorisme	 in	 de	 lijn	 ligt	 van	 het	 functionalisme.	 We	
moeten	op	een	praktische	manier	tewerk	gaan:	manipulatie,	…		
De	nadruk	zal	komen	te	liggen	op	datacollectie.	We	moeten	feiten	registreren,	
…		
	
In	het	verlengde	van	Tolman	worden	er	een	aantal	namen	genoemd:	Festinger,	
Chomsky	en	Piaget.		
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1.5.1 Festinger	
	

In	 de	 reader	wordt	 er	 verwezen	 naar	de	 theorie	 van	 de	 cognitieve	
dissonantie.	Deze	theorie	van	Festinger	zegt	dat	het	cognitieve	tussen	
de	 studie	 van	 het	 gedrag	 komt.	 Het	 wijst	 op	 het	 feit	 dat	 als	 twee	
denkinhouden	of	cognities	niet	met	elkaar	in	overeeenstemming	zijn	er	
dan	 spanningen	 ontstaan	 en	 de	 motivatie	 om	 die	 spanningen	 weg	 te	
werken.	De	dissonantie	wordt	actief	weggewerkt	door	de	mens	en	dat	
leidt	tot	consonantie.		
	
We	 zitten	met	 twee	 gedachten	 die	met	 elkaar	 in	 strijd	 zijn.	 Er	wordt	
vastgesteld	dat	als	twee	mensen	verschillende	overtuigingen	hebben,	ze	
gaan	 proberen	 om	 de	 informatie	 om	 te	 buigen	 in	 een	 van	 de	 twee	
richtingen.	De	mens	heeft	de	neiging	om	duidelijkheid	voor	zichzelf	 te	
maken.		
à	Bv.	Twee	groepen.	De	ene	groep	krijgt	een	taak	en	die	vindt	de	taak	
moeilijk.	 Ze	 vragenaan	 een	 andere	 groep	 om	 te	 zeggen	 dat	 de	 taak	
aangenaam	 is.	 Zo	 zijn	 er	 dus	 twee	 tegenstrijdige	 overtuigingen.	
Uiteindelijk	zal	iedereen	de	taak	aangenamer	vinden.	De	tegenstrijdige	
informatie	wordt	dus	omgebogen	in	een	bepaalde	richting.	

	
1.5.2 Chomsky	

	
Chomsky	 zal	 kritiek	 geven	 op	 Skinner.	 Hij	 veronderstelt	 dat	 er	 een	
“language	acquisition	device”	(LAD)	aanwezig	is.	Dit	wil	zeggen	dat	hij	
een	 aangeboren	 taalvermogen	 veronderstelt.	 Hij	 gaat	 uit	 van	 een	
universele	 grammatica.	 De	 mens	 heeft	 een	 bepaalde	 module	
gemeenschappelijk	en	dit	is	wat	de	mens	nodig	heeft	om	tot	een	concrete	
taal	te	komen.	Zo	wordt	onze	taligheid	mogelijk	gemaakt.	Hij	gaat	dus	uit	
van	 een	 nativisme,	 aangezien	 er	 al	 iets	 aangeboren	 is.	 Verder	 zal	
Chomsky	zich	verzetten	tegen	het	behaviorisme	van	Skinner.		

	
1.5.3 Piaget	

	
Ook	 Piaget	 is	 bezig	 met	 het	 cognitieve,	 maar	 hij	 zal	 eerder	 interesse	
hebben	in	de	cognitieve	ontwikkeling	van	kinderen.	Piaget	toont	aan	dat	
cognitie	 zich	 ontwikkelt	 in	 verschillende	 fasen	 bij	 het	 kind.	 Hij	
onderscheidt	4	fasen:	
	
1. Sensomotorische	fase	

Kinderen	doen	via	hun	zintuigen	kennis	op	van	de	omgeving.	
	

2. Pre-operationele	fase	
Kinderen	zijn	bezig	met	zichzelf	en	zullen	ontdekken	dat	ze	een	‘ik’	
hebben.	Ze	denken	na	over	zichzelf.	
	

3. Concreet	operationele	fase	
Kinderen	leren	dingen	rangschikken,	zijn	bezig	met	rekenen,	 lezen,	
etc.	
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4. Formeel	operationele	fase	

Hier	pas	zullen	ze	wetenschappelijk	kunnen	denken.	Ze	hebben	een	
ruimtelijk	inzicht	en	kunnen	op	een	abstracte	manier	redeneren	over	
de	werkelijkheid.		

	
1.5.4 Toepassingen	

	
We	 zullen	 verschillende	 behavioristische	 principes	 terugvinden	 in	
opvoeding,	 leger,	 reclame,	 …	 Ook	 de	 gedragstherapie	 kan	 hiervan	
gebruik	 gemaakt	worden.	 Er	 kwam	 echter	 kritiek	 op,	 namelijk	 dat	 er	
sprake	was	van	‘brainwashing’	tijdens	experimenten.	

	
2.		 The	‘third	force’:	humanistische	psychologie	
	

Dit	gaat	over	de	third	force	movement	in	Amerika,	het	vorige	college	ging	het	over	
de	third	force	movement	in	Europa.		
	
In	 Amerika	 moeten	 we	 de	 third	 force	 movement	 zien	 als	 een	 reactie	 op	 het	
behaviorisme	 en	 de	 psychoanalyse.	 Er	 ontwikkelt	 zich	 iets	 wat	 men	 de	
humanistische	psychologie	noemt.		
	
De	nadruk	ligt	op	het	individu	(denk	Husserl,	Bintswanger,	Jaspers,	…),	contra	het	
behavriorisme.	 Men	 wil	 afrekenen	 met	 een	 reductionistische,	 materialistische	
manier	van	denken	over	de	mens.		
	
2.1 Bühler	

	
Bühler	is	bekend	van	de	notie	“menselijke	levensloop”.	Hij	stelt	dat	ons	leven	
in	verschillende	fasen	opgedeeld	kan	worden.	Elke	levensfase	brengt	nieuwe	
problemen	met	 zich	mee.	Er	 is	hier	dus	 sprake	van	ontwikkeling.	Bühler	 is	
degene	die	daar	voor	het	eerst	op	die	manier	naar	zal	kijken.	Dit	is	een	thema	
dat	op	die	moment	centraal	zal	komen	te	staan.	

	
2.2 Maslow	

	
Maslow	 gaat	 nadenken	 over	 de	 verschillende	 menselijke	 behoeften	 die	
mensen	hebben.	Er	zijn	bepaalde	fysiologische	noden,	dit	is	de	laagste	fase	in	
de	 pyramide.	 De	 hoogste	 fase	 in	 de	 pyramide	 is	 de	 zelfrealisatie	 of	
zelfactualisatie.	Dit	is	een	gedachte	die	vor	ons	evident	is	en	komt	vanuit	de	
humanistische	hoek.		

	
2.3 May	

	
Hij	is	van	belang	voor	de	existentiële	psychologie.	

	 	



	 74	

2.4 Rogers	
	

Rogers	is	bezig	met	de	client-centered	therapy.	Bij	dit	soort	therapie	draait	
het	om	empathie.	De	patiënt	moet	een	bepaalde	ervaring	hebben	tijdens	de	
therapie.		

	
2.5 Duquesne-groep	

	
Zij	houden	zich	bezig	met	de	existentiële-fenomenologische	psychologie.	

	
	
3. Vragen:	voorbeelden	examenvragen	
	

1. Wat	is	het	grootste	verschil	tussen	Lamarck	en	Darwin?	
	
A. Lamarcks	stelling	dat	eigenschappen,	verworven	door	aanpassing	aan	de	

omgeving,	rechtstreeks	worden	overgeërfd	door	de	nakomelingen	
B. Het	feit	dat	Darwin	zijn	theorie	ondersteunde	met	solide	wetenschappelijke	

bevindingen	van	Georg	Mendel	
C. Lamarcks	 stelling	 dat	 de	 evolutie	wordt	 beheerst	 door	 het	 principe	 van	

steeds	toenemende	perfectie	
D. Het	 feit	dat	Darwin	de	evolutieleer	uitbreidde	naar	meer	psychologische	

vraagstellingen	
	

Antwoord:	A	
Bij	 Lamarck	 staat	 de	 adaptatie	 centraal	 (voorbeeld	 giraffen).	 Dieren	 passen	
zich	aan	aan	de	omgeving.	Bij	Darwin	heeft	de	erfelijkheid	te	maken	met	toeval.	
De	 mutaties	 die	 gebeuren	 zijn	 toevallig	 en	 eigenschappen	 worden	 volgens	
Darwin	niet	overgeërfd.		

	
2. In	 welke	 van	 onderstaande	 opvattingen	 wordt	 ontkend	 dat	 mentale	

processen	uiteindelijk	terug	te	voeren	zijn	tot	fysiologische	processen?	
	
A. Gestaltpsychologie	
B. James	
C. Pavlov	
D. Geen	van	voorgaande	

	
Antwoord:	D	
De	moeilijkheid	bij	dit	soort	vragen	is	dat	we	goed	moeten	nadenken	over	elke	
persoon	 die	 er	 staat.	 Er	 werd	 in	 de	 gestaltpsychologie	 gesproken	 over	
isomorfie	en	er	werd	gezegd	dat	het	psychische	bestudeerd	werd	vanuit	het	
fysiologische.	Bij	 James	werd	ook	gezegd	dat	de	 twee	corresponderen	en	bij	
Pavlov	zagen	we	heel	duidelijk	dat	er	een	interactie	was.	We	moeten	nagaan	bij	
alle	3	de	namen	wat	hun	verbintenis	is	met	de	fysiologie	en	psychologie.	
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3. Galls	theorie	steunt	op	een	……	visie.	
	
A. Spiritualistische	
B. Dualistische	
C. Materialistische	
D. Naturalistische	
	
Antwoord:	C	
Gall	 was	 bezig	 met	 hersenonderzoek.	 De	 frenologie	 was	 bezig	 met	 de	
wetenschap	die	naging	op	welke	plaats	bepaalde	delen	met	bepaalde	functies	
corresponderen.	Het	louter	bezig	zijn	met	materialistische	denken.		

	
4. Het	gebruik	van	onzinwoorden	bij	Ebbinghaus	was	ingegeven	door:	

	
A. Het	empirisch-associationistisch	denkklimaat	
B. Een	streven	naar	eenvoudig	materiaal	
C. Het	streven	om	hogere	psychische	functies	uit	te	schakelen	
D. De	 mogelijkheid	 om	 resultaten	 van	 het	 onderzoek	 beter	 te	 kunnen	

kwantificeren	
	
Antwoord:	D	
Hij	 was	 geïnteresseerd	 in	 de	 hogere	 functies.	 Hij	 was	 bezig	 met	 de	 exacte	
wetenschap	die	dingen	probeerde	te	kwantificeren.	Hij	wil	de	psychologie	op	
een	kwantitatieve	manier	proberen	uitbouwen.	

	
5. Wie	is	de	grondlegger	van	de	‘veldtheorie’?	

	
Antwoord:	Lewin	
	
	


