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GRONDSLAGEN VAN DE 

PSYCHOLOGIE 
H1: HET BEGIN  

1. GRONDSLAGEN?  

 

Grondslagen van de psychologie → opleiding in context plaatsen  

 

Wat we nu doen, is het resultaat van een voorgeschiedenis, die de basis van ons 

handelen vormt: 

1) geschiedkundige ontwikkelingen/grondslagen  

2) conceptuele/filosofische grondslagen: veronderstellingen over hoe de 

werkelijkheid in elkaar zit en hoe die onderzocht kan worden  

vb.: wat is het universum? wat is de plaats v/d mens? 

→ arbitrair: binnen een aantal jaar kan alles veranderen, veronderstellingen waren fout   

 

Begin v/d psychologie: twee vakken 

o geschiedenis: om aan te tonen dat de interesse in de mens al veel ouder was dan 

het ontstaan van de psychologie 

o statistiek: om de wetenschappelijke methode toe te passen op de studie v/d ziel 

 

Vragen die we ons kunnen stellen: 

o waarom is er een opleiding psychologie?  

o sinds wanneer bestaat die opleiding?  

o waarom bestond die vroeger niet?  

o waarom bevat de opleiding statistiek?  

o waarom bevat de opleiding een vak grondslagen? 

o waarom spreekt men over cognitieve psychologie?  

 

2. WERELD IS STERK VERANDERD 

 

200 jaar geleden: wereld zag er helemaal anders uit = moeilijk in te beelden  

o meeste mensen zeer arm en jong sterven  

vb.: in een gezin stierf ½ van de kinderen voor de leeftijd van 5 jaar  

o geen verplicht onderwijs → vanaf kindertijd werken (op het land, daarna fabriek)  

o meeste mensen werkten op het land  

o moeizaam reizen → meestal in eigen streek blijven  

= groot probleem voor de wetenschap m.b.t. de literatuur  

o meestal stil vb.: nu eigen muziek kiezen  

o kerkelijk vb.: 10% bevolking rechtstreeks verbonden aan de kerk  

50 jaar geleden: 

o telefoons zaten vast aan muren → minder controle vb.: vanuit ouders 

o informatie opzoeken in een bibliotheek  

o geen computers of internet 
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3. HET GESCHRIFT 

 

Beschikbaarheid van geschreven informatie belangrijk keerpunt in de geschiedenis 

→ prehistorie (= alles voor het schrift) vs. historie (= geschreven bronnen beschikbaar) 

 

Lindenberg: observeerde eigenschappen van ongeletterde samenlevingen 

o denken gericht op het oplossen van concrete, praktische problemen, niet op het 

begrijpen van fenomenen, m.a.w. hebben weinig begrip van hoe dingen in elkaar 

zitten (fenomenen), maar hebben wel veel receptenkennis (know how, hoe dingen 

werken)  in geletterde samenlevingen ook vaak receptenkennis, verschil is dat 

ze wel toegang hebben tot deze informatie als ze dat willen  

vb.: bij de griep: wat doe ik? & niet: waardoor komt het?  

o vluchtigheid van kennis omdat het niet wordt opgeschreven (vergaat na 2 

generaties) vb.: voor en achternamen van 2 generaties 

o mythes en verhalen over ontstaan met contradicties, worden door gegeven in vers 

vorm (makkelijker te onthouden) 

o animisme: geesten en goden beïnvloeden zaken & er wordt leven (geest) 

toegekend aan dingen die dit niet hebben 

• hebben geen problemen met mythen die elkaar tegenspreken 

• vaak goden of geesten erbij betrekken als we iets niet kunnen verklaren  

• Tylor vond dat deze denkwijze gelijkend is met hoe kinderen denken terwijl 

Lindenberg stelde dat deze mythes gebruikt werden om de nood te 

vervullen van processen in de wereld te kunnen verklaren en orde erin te 

scheppen 

• volgens Lindenberg kon wetenschappelijk denken niet ontstaan zonder het 

geschrift    

3.1 ONTSTAAN VAN HET GESCHRIFT 

 

Op 4 plaatsen ontstaan: 

a) China (-6K) 

b) Egypte (-3.2K) 

c) Summerië (-3.2K) (= Syrië en Irak)  

d) Midden en Zuid-Amerika (-300) 

 

Gebaseerd op twee principes van het protoschrift (= het gebruik van symbolen om 

dingen aan te duiden zonder echte taal): 

1) tekens stellen betekenissen voor  

= pictogrammen = logografisch schrift  

→ beperkt vb.: 80 000 woorden en nog meer uitdrukkingen 

vb.: prentje auto, chinees (= probleem toetsenbord: 10 000 toetsen?) 

2) tekens stellen klanken voor  

= fonogrammen = alfabetisch schrift → onbeperkt  

 

Lang geduurd voordat Egyptisch ontcijfert (hiëroglifisch alfabet)  

→ dachten dat het pictogrammen waren, wetenschappers moesten zich realiseren dat de 

tekens gesproken lettergrepen vertegenwoordigden  
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3.2 GESCHRIFTEN ALS EEN EXTERN GEHEUGEN  

 

= manier om onze eigen geheugenlimieten te omzeilen  

 

Maakt een cumulatie van kennis mogelijk  

o bouwen op de kennis van anderen, de mensen die voor ons gekomen zijn  

o “Een dwerg op de schouders van reuzen” → we (dwergen) hebben weinig kennis, 

maar kunnen veel door het op te schrijven (reuzen) 

 

Maakt het mogelijk om tegenstrijdigheden te zien  

o kennis hoeft niet meer letterlijk onthouden te worden om ze door te geven  

o ritme en rijm minder belangrijk want men kon kennis op een andere manier 

bewaren (schrift), hierdoor mogelijkheid om meer te concentreren op de inhoud 

van kennis  

o belangrijke voorwaarde voor wetenschappelijke kennis 

 

Socrates:  

o in dialogen: uitvinding van het geschrift is iets slecht, want het maakt studenten 

lui, ze leren niets meer van buiten als ze alles kunnen opschrijven 

o link vandaag: ‘studenten onthouden niks meer, want ze zoeken alles op op het 

internet’, ‘mensen kijken niet meer, want ze trekken van alles foto’s’, …  

 

4. DE LEZER 

 

Lezer = idem uitvinding  

o 100 jaar geleden moesten mensen al fluisterend (luidop) lezen om het te kunnen 

begrijp → plots iemand die hier mee stopte  

o gelijkaardig aan kinderen die beginnen te lezen: duurt even voordat ze kunnen 

stillezen (niet met lippen bewegen) 

 

Lange tijd zeer beperkt in aantal  

→ veranderde sinds de algemene leerplicht 

 

Sommige geschriften gemakkelijker dan andere:  

o scriptio continua → geen spaties, woorden hangen aan elkaar  

• veranderde pas in de 8e eeuw 

• vandaag nog altijd zo in sommige talen vb.: chinees  

• sneller en makkelijker lezen met spaties, maakte stillezen mogelijk, want 

luidop lezen noodzakelijk om de woorden te onderscheiden  

o overeenkomst tussen letters en klanken  

• vb.: waarom is ghost in het Engels met ‘gh’ geschreven → eerste drukkers 

waren Vlamingen (komt van geest) en Engelse veranderde de spelling 

nooit, ook al veranderde de uitspraak  

• gothi = onregelmatigheden in de spelling (moeilijker om te leren)  

• maakt het makkelijker om een taal te leren  

• vb.: makkelijker om Spaans, Italiaans, Duits, … te leren in tegenstelling tot 

Engels, Hebreeuws, … waar er minder overeenkomst is in spelling en klank 
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Waarom lees je?  

o scholastische methode → lezen om van buiten te leren, om letterlijk te kennen  

• vb.: vooral vroegen in katholiek onderwijs, het woord van God moest 

letterlijk gekend zijn  

• teksten bestuderen en onthouden waarvan verondersteld werd dat ze 

onveranderbare feiten bevatten  

• toegepast tot de 20ste eeuw 

o nu: lezen om kritisch te evalueren, vanuit een kritische ingesteldheid  

 

5. GETALLEN  

5.1 ONTSTAAN VAN GETALLEN  

 

Veel vroeger ontstaan dan het geschrift 

→ Ishango-beentje (-22K = 24 000 jaar oud) waarbij 

er lijntjes werden gekerft in dit bot  

 

Subitisatie → pasgeboren kinderen en dieren kunnen ‘tellen’ tot drie, meteen het aantal 

herkennen zonder te tellen  

o vogels merken het als er één v/d drie eieren uit hun nest is gehaald 

o geïsoleerde stammen hadden telsystemen die bestonden uit: één, twee en veel  

o hierdoor kunnen getallen voorgesteld worden door streepjes tot 3 à 4 

o daarna groepering: meestal groepering van 5, want aantal vingers op een hand 

en eerste getal dat echt de visuele limiet overschrijd  

 

Oude Grieken:  

o V komt niet van de romeinen, maar is in de 

middeleeuwen ontstaan door het ontstaan 

van de klok 

 

 

 

 

 

5.2 GETALLEN NAMEN GEVEN  

 

Kleine getallen benoemen is al heel vroeg gebeurd: 

o alle Indo-Europese talen hebben dezelfde grondwoorden voor cijfers van 1 t.e.m. 

10 = 6000 v. Chr. jaar oud (-6K) → overgenomen door alle culturen  

o getal 9 gelijkenis met het woord ‘nieuw’ (vooral in het Frans) 

→ in het begin maar tot 8 tellen en dan 9 er bijgekomen  

 

Probleem met het benoemen van getallen boven 10: 

o binnen veel Indo-Europese talen onregelmatigheden in getallen boven 10 

o elf: one left 

o twaalf: two left 
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Pas vanaf 20 duidelijk systeem tientallen en eenheden (vingers tellen) 

 

Summerië: systeem met basis 60 

o kan je ook op je vingers tellen, namelijk op de vingerkootjes  

o door deze andere manier van op vingers tellen ontwikkelt  

o vb.: uur en seconden  

o eenheid van tijd in Babylon gedefinieerd  

 

Frans & Deens: ooit systeem met basis van 20 

 

Nummers voorstellen met symbolen  

o Grieken baseerden het benoemen van cijfers op het alfabet 

vb.: 1 = alfa , 24 = omega  

o voor het rekenen met getallen gebruikten ze een structuur met 10 als basisgetal  

o systeem wordt nog steeds toegepast in de Hebreeuwse kalender en boeken & bij 

ons soms bij paginanummers van boeken  

5.3 PLAATSCODE EN NUL  

 

Grieks en Latijns getallenschrift was niet economisch en 

transparant vb.: L = 50 & XXXVIIII = 39  

• men had allemaal tekens  

• geen overeenkomst tussen grootte van het getal en 

de grootte die uitgedrukt wordt  

• lengte v/d symbolen nam veel plaats in beslag  

 

Fabeltje: Grieken kunnen door hun getallen minder goed 

rekenen  

 

Beter systeem = plaatscode 

o elk cijfer heeft een eigen symbool 

o plaats v/h symbool geeft eenheden, tientallen, …  

weer vb.: 123 = 1 + 20 + 300  

o vereiste een symbool voor nul: oorspronkelijk zette  

men een puntje, wat steeds groter is geworden  

o ontworpen in Indië (+ 500) en tot ons gekomen via  

de Arabieren & die van rechts naar links schreven  

vb.: 123 = 100 + 20 + 3  

vb.: 21 zeggen = eerst 1 en dan 20 zeggen  

 

6. VROEGE BESCHAVINGEN  

 

Vruchtbare sikkel → regio in het Midden-Oosten rond de Tigris en Eufraat  

o mens kwam vanuit Afrika in twee golven en vestigde zich op plaatsen waar het 

heel vruchtbaar was: één van de eerste plaatsen waar aan landbouw werd gedaan  

o hoog civilisatieniveau  

o in Mesopotamië (Summerië en Babylon) en beschavingen van Egypte  
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Ontdekkingen: 

o Egypte: wiel, geometrische kennis en kalender 

met 12 maanden  

o Mesopotamië: verfijnde wiskundige kennis, 

numerieke systemen en algebra die ze toepasten 

op de astronomie  

o getallen: kalender, beweging van hemellichamen 

(animisme vb.: wat zou er met de koning/keizer 

gebeuren?), gedrag v/d maan (systematiek die er 

in zit, heel lang mysterie geweest), dwalende 

sterren (vb.: venus, mars, … → systematiek met 

heel veel uitzondering = 2000 jaar geduurd 

voordat ze dit door hadden)  

o geometrie: meetkunde (berekenen van 

oppervlakten en volumes)  

o geschrift  

 

→ Egypte vroeger: huidige Syrië en Irak 

→ Iran: waar Perzische beschaving is ontstaan  

 

Volgens Lindberg zijn er 4 condities die de groei van kennis mogelijk maken:  

1) de politieke stabiliteit  

2) urbanisatie   

3) het geschrift   

4) beschermgemeenschap 

 

7. GRIEKSE BESCHAVING  

 

De Grieken bouwen voort op de Vruchtbare Sikkel, maar ze voegden als snel hun eigen 

kennis eraan toe.  

 

Hippocrates (vader v/d medicijnen) 

o weten niet zeker of hij echt geleefd heeft, waarschijnlijk reeks geleerde die een 

aantal zaken hebben neergeschreven  

o boek corpus Hippocraticum tot 1700-1800 gebruikt voor medische condities en 

behandelingen  

 

Grieken waren de eerste cultuur die serieuze vragen begon te stellen over de natuur en 

de wereld waarin ze leefden: start van de filosofie  

o kritische reflectie over het universum en het functioneren van de mens 

• men dacht oorspronkelijk niet veel na over de mens 

• belangrijke vraag kwam naar boven: is het leven veranderlijk of constant? 

vb.: volgens Herakleitos zijn de fundamenten v/h leven constant in 

verandering ( Plato en Aristoteles: iets is vast en onveranderlijk)  

o Plato  

o Aristoteles: 1ste die sprak over de mens  
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7.1 PLATO 

 

Beschreef als eerste het woord ‘filosofie’ → liefde voor de kennis  

 

Schreef zijn teksten in dialoogvorm met vaak zijn leermeester Socrates als personage 

erin.  

 

Grot van Plato 

o onze wereld is slechts een voorbijgaande afspiegeling van de permanente wereld 

van ideale vormen (schaduwen in een grot): er bestaat een ideale wereld, maar 

wij nemen enkel de schaduwen waar  

o onderscheid tussen het eeuwige onveranderbare en de materiële realiteit waarin 

niks volmaakt is  

o huidige wereld dus niet de echte wereld → vergelijking met schaduwen in een grot  

o als mens willen we de ware wereld kennen  

 

 

Ziel en lichaam zijn twee verschillende dingen:  

o ziel komt v/d ideale wereld en heeft er kennis over, m.a.w. de geest is een stukje 

uit de kosmos dat tijdelijk hier verblijft, kennis v/d kosmos mee naar hier brengt 

en als we sterven terug naar de kosmos gaat  

o om tot die kennis te komen, moeten we in onze ziel kijken: nadenken & 

redeneren  

o observatie minder belangrijk: 

• ook dieren kunnen percipiëren (beschikken niet over kennis, want ze 

hebben geen ziel): als het dieren niet tot kennis brengt, dan ons ook niet 

• we observeren ook wanneer we hallucineren, dromen, … 

= geen garantie voor ware/echte kennis  

→ grote invloed door de kerk: makkelijk om te zeggen dat ziel van God komt  

o wiskunde benadert de ideale wereld het best: permanente kennis afgeleid uit 

axioma’s (vaste waarheden) = enige manier om tot goede kennis te komen 

• deductie: vertrekken van aannames vb. axioma’s waaruit je alles kan 

afleiden 

• vooral meetkunde/geometrie: vertrekt v/e aantal axioma’s  

vb.: twee evenwijdige lijnen snijden nooit  

 

 

Ziel heeft drie delen:  

1) hersenen: het hoofd, de rede → onsterfelijk 

• als hersenen opensnijden zie je bepaalde holtes, dachten dat hier de 

geest/ziel zat  

• laat ons toe toegang te krijgen tot de perfecte ideeënwereld waarin 

abstractie van belang is en taal geen rol speelt  

2) hart: voor waarneming en emotie → sterfelijk 

• hart gescheiden v/d rede door de nek = rede niet beïnvloed door het hart 

• het hart is warm & je moet opletten voor emotie want het verhit je  

3) lever: honger en lagere verlangen → sterfelijk 
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7.2 ARISTOTELES 

= leerling van Plato 

 

Onvolledige lesnota’s bewaard gebleven  

o heeft veel geschreven, meeste verloren geraakt 

o beste kennis die we hebben van Aristoteles zijn onvolledige lesnota’s  

o niet 100% dat lesnota’s door Aristoteles zelf zijn geschreven vb.: aangepast door 

zijn leerlingen  

o had afwijkende ideeën ten opzichte van zijn leermeesters, zo geloofde hij 

bijvoorbeeld niet in de ideale wereld met ideale vormen  

o Plato kreeg veel aandacht v/d kerk waardoor zijn ideeën nauwkeurige bewaard 

bleven, in tegenstelling tot Aristoteles  

o veel afkortingen en tegenstrijdigheden in nota’s = veel discussie over  

 

Drie soorten kennis: 

1) productieve kennis → hoe dingen maken?  

vb.: landbouw, kunst, ingenieurszijnde  

2) praktische kennis → sociale kennis, hoe zich te gedragen in allerlei toestanden?  

vb.: ethische en politieke kennis   

3) theoretische kennis → zoeken naar de waarheid over het universum, waar de 

mens naar streeft, theoretische kennis nog eens verdeelt in 3 delen  

a) wiskunde 

b) natuurkunde (biologie, chemie, …)  

c) theologie (kennis over het universum: astronomie, logica, …) 

 

Theoretische kennis start met axioma’s 

o Aristoteles: waarheden die we aanvoelen als vanzelfsprekend en die een 

duidelijke plaats hebben in ons beeld v/h universum 

o Plato: kennis die in de ziel zit   

vb.: er zijn stilstaande sterren en wandelende sterren (Mercurius, Venus, Mars) 

vb.: er zijn vier elementen op aarde: lucht, aarde, vuur en water & twee hiervan streven 

naar de aarde (aarde en water) en twee naar het deel v/h universum boven de maan 

(lucht en vuur)  

 

Kennis over axioma’s komt van: 

1) observatie 

2) intuïtie (aanvoelen) 

3) kennis over het universum  

 

Verdere kennis wordt afgeleid v/d axioma’s op basis van logica  

o syllogisme → een argument dat bestaat uit drie proposities 

• een grote aanname (alle mannen zijn sterfelijk)  

• een kleinere aanname (Aristoteles is een man)  

• een conclusie (Aristoteles is sterfelijk)  

o het doel van deze logica is om uit te maken welke syllogismen lijden tot een 

geldende conclusie en welke niet 
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Observatie slechts ondergeschikte rol: afwijkende observatie zijn mogelijk zonder dat ze 

de kennis in twijfel trekken  

o in tegenstelling tot Plato wel meer aandacht voor 

o prioriteit van theorie op observatie  huidige ideeën over ‘ware’ kennis  

o als de observatie niet overeen kwam met de theorie, was dit niet zo erg, want 

alles op aarde is imperfect, er kan dus van alles verkeerd lopen  

 

 

Er bestaat iets als een levenskracht (psyche) die ervoor zorgt dat sommige dingen levend 

zijn en andere niet & bestaat uit drie delen:  

1) vegetatieve ziel → aanwezig in alle levende wezens, ook planten, zorgt ervoor dat 

wezen zich kan voeden en voortplanten ( Plato: lever) 

2) dierlijke ziel → beweging, perceptie, geheugen ( Plato: hart) 

3) rationele ziel → denken over het universum en een deugdzaam leven leiden (enkel 

de mens beschikt hierover) & zit vooral in het hart ( Plato: hersenen) 

 

 

Oprichting van scholen  

o Grieken introduceerden het idee van lesgeven  

• de academie: opgericht door Plato 

• het lyceum: opgericht door Aristoteles 

o de Stoa en Epicuristen sloten zich hier later bij aan  

 

8. ALEXANDRIË 

 

Grote uitbreiding v/h Griekse rijk onder leiding van Alexander De Grote 

o in de 4de eeuw  

o militair succes: Griekse cultuur verspreid over een veel groter gebied 

o energie sterk verspreid door uitbreiding: minder focus op kennis verwerven en 

meer focus op veroveren en huidige kennis behouden  

o intensere interacties met andere beschavingen → verrijking, kennis nam enorm 

toe wanneer verschillende beschavingen samen kwamen  

vb.: middeleeuwen in contact met de Arabische beschaving  

o bekend als de Hellenistische cultuur  

o verschuiving van kennisbasis naar Alexandrië (Egypte) waar het denken 

grotendeels gebaseerd is op de wiskunde  

vb.: bibliotheek waar iedereen naar toe kon trekken  

o enkele bekende figuren die voor deze manier van denken bekend staan: 

• Euclides: meetkunde/geometrie  

• Archimedes: geometrie en fysica  

• Ptolomaeus: astronomie 

 

9. ROMEINEN  

 

Romeinen vallen in 200 v.o.t. het Griekse Rijk binnen & namen veel over v/d Grieken 

over (vooral in het begin) aangezien ze hier een admiratie voor hadden  

vb.: opleiding = naar Griekenland gaan  
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Oude Griekse Rijk werd deel v/h Romeinse Rijk  

o enkel Latijnse kennis was genoeg 

o Rome werd het nieuwe dominante centrum van kennis 

vb.: Galenus van Pergamon (geboren in Turkije en verbleef lang in Rome om 

onderzoek te doen naar anatomie) 

 

 

Verschillen tussen Grieken en Romeinen  

o bij Romeinen lag de klemtoon op het oplossen van praktische problemen 

(technologie) i.p.v. op filosofische debatten zoals bij de Grieken   

vb.: Romeins beton gaat nu nog altijd mee ( ons beton 50 à 100 jaar) 

o Romeinen waren niet geïnteresseerd in filosofische vragen 

o hierdoor Romeins nalatenschap gekenmerkt door hun technologische uitvindingen 

en vooruitgangen en niet voor hun filosofische teksten  

vb.: wegen en wegenkaarten  

 

10. BYZANTIJNSE RIJK 

 

Eind 2de eeuw: politieke stabiliteit in het Romeinse rijk begon te vervagen  

o Romeinse Rijk opgesplitst in: (= val v/h Romeinse Rijk) 

a) Westelijk Rijk (Rome)  

b) Oostelijk Rijk (Byzantium/Istanbul)  

o Rome bleef de hoofdstad van het Westelijke rijk, maar de civilisatie verschoof 

naar de Hellenistische wereld: hier werd het Byzantijnse Rijk (hoofdstad 

Constantinopel) gesticht 

o na de val van Rome (476) werden de Romeinse en Griekse beschavingen vooral 

voortgezet in het Byzantijnse Rijk (Griekenland, Turkije, Egypte: tot 1450): hier is 

kennis bewaart geweest.  

o val Constantinopel door binnenval Ottomanen in 1453 

o ondanks lange stabiliteit van het Byzantijnse rijk heeft het nooit de 

wetenschappelijke vooruitgang gekend die het oude Griekenland had bereikt 

  

 

Niet veel nieuwe ontdekkingen meer: 

o invloed Christelijke religie?  

• de hoofdoorzaak voor deze stagnatie v/d wetenschappelijke vooruitgang 

(ook in West Europa) is de eventuele dominantie van het christelijke geloof 

• christelijken hadden niet veel interesse om het nalatenschap van de 

Grieken voort te zetten 

• de natuurwetenschappen werden gezien als inferieure kennis ten opzichte 

van het geloof 

o energie ging naar kruistochten (Jeruzalem)  

 

11. ARABIEREN  

 

Arabisch schiereiland niet veroverd geworden door Alexander De Grote → dus ook geen 

deel of beïnvloeding v/h Byzantijnse Rijk 
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Ontstaan nieuw geloof: Islam 

o volgelingen Mohammed trokken noordwaarts 

o onder invloed van Islam rond 700 een Arabisch Rijk uitgebouwd ten Oosten en ten 

Zuiden v/h Byzantijnse Rijk (met inbegrip van Spanje)  

o begonnen met vertaling van Griekse geschriften in het Arabisch & bouwde voort 

op de kennis v/d Grieken  

o Huis der Wijsheid (Bagdad) opgericht: verzameling van alle kennis, 

onderzoeksinstituut 

o vooruitgang in wiskunde (getallen, astronomie, geneeskunde, optiek)  

 

12. NADAGEN VAN HET WESTERSE ROMEINSE RIJK  

 

Inval Germaanse stammen in het West Romeinse Rijk 

o ook voor de inval waren er al economische problemen  

 

 

Verminderde toegang tor de Griekse teksten door vermindering in kennis over de taal 

o romeinen domineerden: lingue franca   

o indien Lingue franca verandert: minder interesse om andere taal aan te leren (in 

dit geval Grieks) 

o alleen de Griekse teksten die aansloten bij de Katholieke kerk (Plato i.p.v. 

Aristoteles) werden in het Latijns vertaalt en bestudeerd  

o Latijns werd taal v/d kerk & teksten bestudeerd om de taal te leren  

 

 

Kerk bewaarder en verspreider van kennis: 

o creëerde scholen (vaak rond kathedraal)  

o manuscripten kopiëren en bewaren in kloosters (ook veel vrouwen, niet enkel 

monniken) 

o kritisch denken niet hoog op de agenda  gezag en traditie, bestaande kennis is 

waar dus vanbuiten leren (kennis gekregen van God, moet doorgegeven worden, 

niet over nadenken)  

o wetenschap = tweederangs, zoals handwerk  

o middeleeuwen wel eens “dark ages” genoemd: naam ontstaan in Renaissance om 

te verwijzen naar het gebrek van onafhankelijkheid en wetenschappelijk denken 

 

13. HET TIJ KEREN IN HET WESTEN  

 

Kennis ontstaat waar het goed is om te leven en waar mensen bij elkaar wonen.  

 

 

Oud idee: in het jaar 1000 stopt de wereld 

o men overleefde dit jaar: soort kracht ‘wat moeten we nu doen met ons leven’ 

o opnieuw dingen gaan ontdekken  
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Door betere landbouwkundige technieken (keerploeg, halster voor paarden en ossen, 

drieslagstelsel, bemesting) in het Westen vond er een bevolkingsexplosie plaats  

o groei v/d steden  

o oprichting van scholen en universiteiten  

• kathedraalscholen opgericht onder leiding van Karel De grote (800) die het 

onderwijs wou verbeteren 

• deze scholen verhoogden de drang naar meer kennis onder de intellectuele 

adel, wat een markt creëerde voor onafhankelijke leraren (magisters 

genoemd)  

• onafhankelijke leraren (magisters) die van stad tot stad trokken om te 

doceren en zich organiseerden in gilden (universiteiten) om gezag uit te 

breiden = ontstaan universiteiten  

• Bologna (1150: 1ste universiteit), Parijs (1200), Oxford (1220) 

o studenten die hun master haalden aan deze universiteiten hadden het recht om 

overal te doceren  

• vb.: iemand die in Bologna gestudeerd heeft, mag overal lesgeven (Parijs, 

Oxford), studies gelden overal   

• leidt tot een mobiliteit van de masters, een verspreiding van hun kennis en 

een harmonisatie van het curriculum 

 

 

Vertaling werken uit Byzantijnse en Arabische rijk werden geïntegreerd in de opleidingen:  

o De elementen van Euclides: meetkunde op basis van axioma’s, laten in vraag 

gesteld 

o Almagest van Ptolemaeus: beweging van planeten en sterren  

o Algebra (al-jabr) van al-Khwarizmi  

o Optiek van Ibn al-Haytham 

• veel ontdekt over licht (hoe het zich verspreid en weerkaatst) 

• leerboekje over geschreven & werd gebruikt in heel Europa 

• gebroeders Van Eyck: grote invloed op manier van schilderen  

o Canon der Medicijnen van Avicenna 

 

 

Veranderingen: Aristoteles i.p.v. Plato meer geapprecieerd  

o Plato: alles zit in de kosmos 

o Aristoteles: axioma’s, intuïtie van kennis  

• legde meer de klemtoon op observatie en logisch/kritisch denken (i.p.v. 

traditie en gezag) 

• werk van Aristoteles logisch interessanter in een tijd waar de klemtoon 

meer en meer op wetenschap begon te liggen en minder op theologie 

(overeenkomsten met werk van Plato)  

o Aristoteles werd onderwezen 

o verschuiving van interesse voor het werk van Aristoteles, leidde tot problemen 

met de katholieke kerk in Parijs  

• Aristoteles zegt dat het universum oneindig is ( dag des oordeels)  

• er vond een gevecht plaats tussen bisschop en Kerk: de kerk verbood 

namelijk de teksten van Aristoteles te gebruiken in het curriculum van de 

universiteit in Parijs 
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14. RENAISSANCE 

 

Begon in Italië: 14de eeuw tot de 17de eeuw  

o poging om de klassieke Grieksen en Latijnse culturen te herstellen 

o de Renaissance was een culturele beweging die gebaseerd was op een imitatie en 

heruitvinding van de klassieke Griekse en Latijnse culturen: ze wouden deze 

culturen herstellen, want men vond die cultuur hoogstaander omdat er toen veel 

meer kennis was, die nu verloren is gegaan 

o leefde idee dat mensen vroeger veel meer kennis hadden dan nu  

→ ook in de middeleeuwen dacht men dit  

o er is zogezegd enkel een afnamen v/d kennis en als we meer kennis willen 

moeten we terug gaan naar de oude beschavingen 

o strookt met idee v/d katholieke kerk (Adam en Eva) & Plato (ware kennis)  

 

Architectuur en schilderkunst: 

o aanwezigheid van de cultuur hier het hardst te zien  

o ontdekken van het perspectief/optiek 

o kennis had men niet voor 1200  

 

Opnieuw grote wetenschappers in de Renaissance: 

o Copernicus: aarde is niet het centrum van het heelal 

o Vesalius: breide studie van anatomie uit 

o Mercator: ontwikkeling v/e betere methode voor wereldkaarten  

 

15. INVLOED VAN HET PROTESTANTISME 

 

Reformatie door Martin Luther 

o kwam in opstand tegen het gezag en de corruptie van de Romeinse Katholieke 

kerk: resulteerde in grote delen, voornamelijk van Europa, die niet langer 

gecontroleerd werden door de Romeinse Katholieke kerk 

o Zwitserland, Duitsland, Nederland, Scandinavië 

o Verenigd Koninkrijk: Henry VIII sloot zich bij de reformatiebeweging aan 

 

Beginnen na te denken over invloed van religie: 

= reactie op dominantie v/d katholieke kerk 

→ verspreidde zich als een sikkel rond Rome  

 

Protestantisme: legde meer de klemtoon op de nood aan educatie, belang van kunnen 

lezen en kritisch denken & wereldlijk succes als getuigenis van goede relatie tot God (als 

God je graag ziet, zal je hier op de wereld ook succes hebben)  

Kerk: goede mens was niet werelds gericht & alleen maar bidden en boetedoening  

 

Max Weber (Duitsland):  

o katholieke scholen: focus op humanisme (Latijn, Grieks, talen, wiskunde) 

o protestantse scholen: focus op wetenschap, techniek en handel 

→ verschil in ethiek zorgde voor groei (economisch) protestantse landen > katholieke 

landen  



14 
 

 

16. BOEKDRUKKUNST 

  

Boeken werden lange tijd overgeschreven:  

o klein in aantal, verre reizen om ze te lezen en boeken gingen maar een beperkte 

tijd mee  

o constant kopiëren om te behouden wat men had, maakt het moeilijk om nieuwe 

kennis te verwerven  

o stonden vol fouten door het kopiëren  

→ geleerde maakte boeken met nota’s om op die fouten te duiden  

= enige bron van echte kennis (want hier zaten geen fouten meer in)  

→ allemaal verandert door de boekdrukkunst  

 

Eerst blokdruk (kerven van letters in houtblokjes) en daarna losse letters (Gutenberg: 

individuele metalen letters die in een matrix geplaats werden en gebruikt konden worden 

voor andere teksten) + tegelijk ontdekken van papier (China, Arabieren) 

 

Gevolgen: 

o goedkoper teksten produceren: snelle en massale toegang tot informatie voor 

iedereen  

o veel meer kopieën  

o geen fouten meer (na laten kijken door geleerde & 1ste en 2de druk)  

o men hoefde geen tijd meer te besteden aan het behouden (kopiëren) v/d 

bestaande kennis en kon meer focussen op het verwerven van nieuwe kennis 

o iedereen werkte met dezelfde versie v/h boek = refereren naar een blz.  

 

17. KOLONISATIE 

 

Europese machten beginnen hun ontdekking (en verovering) van nieuwe gebieden en 

culturen  

o bezetten kusten in Afrika en Azië 

o ontdekken Amerika in 1492 

o leidt al snel tot een concurrentie tussen de verschillende naties om zo snel en zo 

veel mogelijk nieuw territorium te koloniseren 

o verkenningen brengen de Europese landen in contact met andere culturen en 

uitvindingen = nieuwe kennis opdoen  

 

 

Eerste indicatie dat niet alle axioma’s van Aristoteles waar waren  

o vb.: gebied rond de evenaar is niet bewoonbaar (te heet) want het word kouder 

naar het Noorden toe en warmer naar het Zuiden toe → bewering weerlegt bij 

ontdekking Afrika) 

o daling populariteit van Aristoteles: als hij het hierover fout had, waarover had hij 

het dan nog allemaal fout?  

o grote impact: altijd vertrokken vanuit zaken die niet in vraag gesteld konden 

worden en plots blijkt één van die zaken niet waar te zijn  
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18. GRENZEN VAN DE GESCHIEDSCHRIJVING  

 

Het is belangrijk om te overwegen dat er ook grenzen zijn aan de geschiedschrijving, zo 

zijn er enkele problemen. 

 

Geschiedschrijving wordt altijd beïnvloed door de omstandigheden v/d schrijver:  

vb.: deze les enorm beïnvloedt door onze omgeving  

o cultuur 

o hedendaagse kennis en opvattingen  

 

Veel voorkomende vertekeningen: 

o te veel gecentreerd op personen i.p.v. groepsgebeuren 

• resultaat: geschiedenis v/d wetenschap vaak gepresenteerd als een 

succes/uitvindingen gemaakt door genieën die ver uitsteken boven de 

mensen rondom hun 

• na het lezen van hun bevindingen zou je je soms afvragen wat er zou 

gebeurt zijn met de wetenschap als deze nooit geleefd hadden, maar 

wetenschap gebeurt in groep, het focussen op individuen maakt het lezen 

wel interessanter, maar het is eigenlijk verkeerd 

• andere individuen zouden ook tot dezelfde conclusies zijn kunnen komen in 

dezelfde tijd of kort daarna 

• historici praten soms over het belang van de zeitgeist: Duits woord dat 

wijst naar de tijdsgeest, het intellectuele klimaat, de cultuur en de periode 

waar we ons beter op zouden focussen  

o Matteüseffect: tendens om meer krediet te geven aan bekende wetenschappers 

dan dat ze eigenlijk verdienen, m.a.w. grote geleerde krijgen veel meer 

toegewezen dan dat ze verdienen wat de de impact van deze individuelen 

verhoogt, aangezien ze alle krediet krijgen die door een grotere groep is verdiend  

vb.: Aristoteles had interactie met andere geleerde, maar dit wordt niet vermeld 

o hindsight bias: omdat we nu weten hoe het moet, oordelen over toen, we hebben 

de neiging om er vanuit te gaan dat prominente individuen meer weten dan dat ze 

eigenlijk deden, o.b.v. wat we nu weten veronderstellen we dat dezelfde kennis al 

geweten was door de persoon die het eerst een fenomeen omschreef, we hebben 

ook de neiging om te geloven dat het bewijs geleverd door dat individu meer 

overtuigend is dan het eigenlijk was 

o etnocentrisme: auteurs hebben neiging om zich meer belang te hechten aan de 

bijdragen van hun eigen cultuur en de cultuur van hun lezers, ook geven we meer 

krediet aan de bevindingen van economisch dominante groepen vb.: 

Angelsaksische reviews van geschiedenis zijn te veel gecentreerd op de bijdrage 

van het oude Griekenland, Latijnse cultuur, Britse en Amerikaanse scholen 

 

Leidt dit tot vereenvoudiging of vertekening? 

o vb.: Mendel (zie handboek) → gen en chromosoom zijn pas later ontdekt, maar 

toch leren we dit in de cursus via Mendel  

o geschiedschrijving zijn samenvattingen van samenvattingen: historici baseren zich 

vaak op boeken dat samenvattingen zijn van de geschiedenis, ze baseren zich op 

de interpretaties gemaakt door andere schrijvers, dit kan tot fouten leiden, we 

kunnen nooit de hele geschiedenis volledig weten 
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H2: DE WETENSCHAPPELIJKE REVOLUTIE 1600-1700 

1. REVOLUTIE 

 

Nieuwe manier van kennis verzamelen (op een andere manier beginnen denken), tot 

bloei gekomen in de 17de eeuw, die in geen enkele andere cultuur tot stand gekomen is  

= wetenschappelijk denken → heeft de wereld veranderd 

 

Historiek:  

1.1 KALENDERPROBLEMEN  

→ revolutie is gedeeltelijk het gevolg van problemen met de kalender en jaartelling, 

waardoor men wetenschappelijk onderzoek ging uitvoeren om dit uit te klaren  

 

16e eeuw: Juliaanse kalender (Julius Caesar) 

o 365 dagen + om de 4 jaar een schrikkeljaar van 366 dagen  

o onderschatte de lengte v/e jaar met 11 minuten, waardoor er telkens een dag om 

de 134 jaar miste  

o rond 1500 was de kalender 10-11 dagen uit balans 

→ merken dat seizoenen steeds vroeger begonnen & kalender kwam niet meer 

overeen met de bewegingen rond de maan en sterren  

• inspanningen om te begrijpen wat er aan de hand was: veel astronomische 

observaties en berekeningen gedaan  

• veronderstelde theorieën over de bewegingen van de aarde en de zon  

• nieuwe vertalingen van Almagest in de 15de en 16de eeuw (Ptolemaeus)  

= terugkijken naar vroeger zoals men gewend was 

 

Het universummodel in de 16e eeuw was het model beschreven door Aristoteles en 

uitgebreid door Ptolemaeus. Het was een gelimiteerd universum met de aarde in het 

midden. Rond de aarde waren er 7 vaste sterren die in perfecte harmonie rondcirkelde.   

1.2 GEOCENTRISCH MODEL IN OUDE GRIEKENLAND  

= aarde is het centrum v/h universum  

 

Rond de aarde 7 dwalende sterren: maan, Mercurius, Venus,  

zon, Mars, Jupiter, Saturnus + de vaste sterren  

 

Afbeelding: in de middeleeuwen overgenomen v/d Grieken 

1.2.1 ARGUMENTEN  

 

1) Aarde in het centrum  

o anders zouden sterren groter en kleiner worden afhankelijk van waar de aarde 

zich bevindt, m.a.w. verklaring voor waarom de sterren altijd even ver weg lijken 

→ als de aarde er rond zou draaien, zou er een verschil in afstand zijn  

o nu: we weten dat de sterren zo ver weg staan, waardoor we de kleine bewegingen 

v/d aarde niet zien  
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2) Aarde staat ver van de sterren  

o anders zou de constellatie veranderen in functie van waar je je op de aarde 

bevindt 

 

3) Aarde staat stil en draait niet rond 

o anders zouden we niet op de grond kunnen blijven staan, want blijven staan op 

een ronddraaiend en snel bewegend iets gaat niet  

o argument Galilei: als je binnen in de kajuit van een schip zit, heb je na een tijd 

niet meer het gevoel dat je beweegt, het probleem was dat mensen zich dit niet 

konden voorstellen  

1.2.2 PROBLEEM  

 

Een groot probleem in het geometrisch model waren de 

bewegingen van de dwalende sterren: 

o sommige dwalende sterren bewegen niet in een  

rechtlijnig patroon aan de hemel 

o gewoonlijk verschuiven ze naar het Oosten in  

opeenvolgende nachten, maar niet aan een vaste  

snelheid en soms terugkerende beweging  

o banen van de dwalende sterren niet cirkelvormig  

= proberen begrijpen hoe niet cirkelvormig kan zijn  

o oplossing: epicycli → cyclus die cirkelvormig is en  

bijkomend vertonen ze een andere cirkel vorm  

o er waren nog andere afwijkingen waardoor ze steeds meer en meer epicycli 

moesten gaan gebruiken 

o door deze toevoeging sloot het model iets beter aan bij de realiteit, maar het nam 

nog steeds niet alle problemen weg 

o de kerk en de islam namen het model over zonder aanpassingen 

o met de problemen met de kalender bleef de interesse naar de precisie van 

bewegingen groeien 

o resulteerde in verbeterde vertalingen van Ptomaoleus  zijn hoofdwerk “almagest” 

en de nood om de Arabische commentaren op het boek te lezen 

1.3 COPERNICUS 

= Poolse geleerde (16de eeuw) die zich interesseerde voor het kalenderprobleem 

→ werkte voor katholieke kerk (kalenderprobleem was ook hun probleem) 

 

Er bestond een alternatieve theorie: aarde draait rond de zon  

o begon die als een interessant alternatief te zien voor zijn universummodel → hoe 

meer nadenken en berekeningen maken, hoe meer het leek te kloppen  

o in Copernicus’ heliocentrisch model, was er eerst de zon, dan Mercurius, Venus, 

de Aarde, gevolgd door Mars, Jupiter, Saturnus en de sfeer van vaste sterren 

o één draai v/d aarde rondom de zon nam 1 jaar in beslag & de aarde die rond zijn 

eigen as draaide 1 dag   

o had nog altijd epicycli nodig om de banen v/d dwalende sterren te beschrijven  

o het model had weinig impact, het model van Ptolemaeus werd gebruikt voor de 

Gregoriaanse kalender   



18 
 

 

Schreef er een tekst over die hij pas 30 jaar later publiceerde (voor zijn dood). Ondanks 

dat het model wel veel besproken werd, had Copernicus dus geen interesse in het te 

publiceren. De reden hiervoor waren waarschijnlijk: 

o dat hij bang was v/d reactie van de Roomse katholieke kerk, die eigenlijk zijn 

werkgever was 

o hij vond het bewijs van zijn model niet sterk genoeg. 

 

Problemen met het heliocentrisch model (te verwachten tegenargumenten): 

1) model was niet veel simpeler dan het geocentrische model (gebruik van epicycli)  

= reden waarom hij er niet echt voor uit gekomen is  

→ bekeek het als een mogelijk alternatief  

2) als de aarde beweegt, hoe komt het dan dat een steen recht naar beneden valt?  

3) waarom worden we niet v/e draaiende aarde gezwierd?  

4) waarom verandert de grootte v/d sterren niet in functie v/d plaats v/d aarde?  

5) waarom draait de maan rond de aarde en niet rond de zon zoals de andere 

dwalende sterren?  

1.4 GALILEI 

 

Boek van Copernicus 60 jaar onopmerkelijk bestaan bij astronomen. Het werd gebruikt 

om een fout model aan te tonen. De Duitse astronoom Johannes Kepler (16-17de eeuw) 

was de eerste die Copernicus’ model serieus nam. Hij realiseerde zich dat hij de epicycli 

niet nodig had in het model als hij elleptische draaibewegingen gebruikte i.p.v 

cirkelbewegingen. Zijn inzichten werden o.a. door Galileo Galilei en Descartes genegeerd. 

Galilei was een Italiaans natuurkundige en bouwde zijn eigen telescoop, op basis van een 

Nederlandse uitvinding, die het mogelijk maakte om objecten van dichter bij te kunnen 

bekijken. Zijn telescoop vergrootte maar 9 keer, maar toch zag hij bijzondere dingen.  

 

Bevindingen: 

o er waren veel meer sterren te zien door de telescoop 

→ link biologie: er bestaat meer dan dat je met het blote oog kan zien  

o het oppervlak v/d maan is niet plat (zoals Aristoteles beweerd had): er zijn 

bergen en die hun schaduwen verschuiven op een systematische manier  

o Jupiter heeft ook manen (4) = tegenargument v/d maan kreeg minder gewicht, 

want er waren ook andere sterren waar er manen rond draaide  

o de grootte van Mars en Venus veranderen inderdaad, plus Venus heeft standen 

zoals de maan = draaien rond de zon → wees op heliocentrische model  

 

2. PROBLEMEN MET DE KATHOLIEKE KERK  

 

Galilei was niet zo subtiel als Copernicus: 

o 1615: na klacht, gewaarschuwd niet meer over het model van Copernicus te 

publiceren (boek Copernicus verboden) 

o 1632: Galilei publiceert boek op hoge leeftijd in Nederland, in Italië wou geen 

enkele drukker het risico nemen 

vb.: van hoe als religies macht verliezen dit mogelijkheden biedt  

o werd naar Rome ontboden & onder huisarrest geplaatst  
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Waarom reageerde de katholieke kerk zo sterk?  

1) gezag en traditie in twijfel getrokken → kerk kreeg kennis van God en zei dat de 

aarde het centrum was 

2) Paus wou niet gezien worden als zwak → reformatie + oorlogen in Italië 

waren ondertussen ook aan de gang  

3) boek bestond uit een gesprek tussen een persoon die pro het oude model was en 

een persoon die pro het nieuwe model was → persoon die de geocentrische 

(kerkelijke) visie verdedigde, heette Simplicius  

Maar: 

o geen foltering (hoewel de mogelijkheid er wel was), enkel huisarrest (mocht niet 

meer reizen) 

o blijvende steun van sommige kardinalen (Galilei kende de Paus) 

o is niet enige voorbeeld van rivaliteit tussen kerk en wetenschap 

→ door protestanten gebruikt in strijd tegen Rooms Katholieke Kerk  

 

3. MECHANISATIE VAN DE WERELD 

 

Bijna alle filosofen waren priesters geworden  

o het woord komt van God en wordt gegeven aan bepaalde mensen die het waard 

zijn = mensen die studies gevolgd hebben  

o mensen mogen niet zelf denken, visioenen wel een mogelijkheid 

 

Descartes 

o Fransman & katholiek  

o op zoek naar een nieuwe filosofie die de Rooms Katholieke Kerk zou verzoenen 

met de natuurfilosofie 

o naar Nederland getrokken (= veilig tegen de katholieke kerk), ondanks dat hij 

goede relaties wou onderhouden met de kerk  

o zijn filosofie was katholiek geïnspireerd  

 

Dualisme: scheiding geest en lichaam  

o geest kan niet bestudeerd worden door de natuurwetenschappen  

o lichaam (evenals het universum) is een machine, door God gemaakt, om 

onafhankelijk te kunnen werken en kan dus bestudeerd worden   

 i.t.t. animisme en doelgerichtheid bij Aristoteles  

o m.a.w. de geest is onafhankelijk van alles, hij scheidde de menselijke ziel van de 

rest van het universum (zoals eerder al werd gedaan bij Plato en Aristoteles), de 

geest is immaterieel en is onafhankelijk van het lichaam 

o men kon net klokken maken (vroeger: klokkenwijzer) 

→ men haalde hier de inspiratie voor mechanisch visie  

→ je moet de aarde zien als een klok dat God gemaakt heeft, hij heeft deze zo 

goed gemaakt dat hij er voor de rest niet meer naar hoeft te kijken  

→ lichaam is onderdeel van deze perfecte machine dus we kunnen het lichaam 

bestuderen als een machine, maar de ziel niet  

o probleem: hoe kan de ziel het lichaam beïnvloeden?  

vb.: opstaan en naar de les gaan, lichaam is door de ziel gedwongen, hoe is dit 

mogelijk als de zaken los van elkaar staan?  
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4. DE EERSTE WETTEN VAN DE FYSICA 

 

Mysterie v/h heliocentrisch model: wat doet de aarde/planeten rond de zon draaien?  

→ hoe kunnen we de bewegingen v/h universum beter begrijpen?  

o Aristoteles: er zijn maar 2 natuurlijke bewegingen, namelijk één naar beneden 

naar de kern v/d aarde toe (zoals aarde en water), en één opwaartse beweging 

naar de maan toe (zoals lucht en vuur), alle andere bewegingen hadden een 

externe oorzaak 

o Galilei: bestuurde militaire zaken en stelde zich de vraag hoe ze een kanon zo ver 

mogelijk konden laten schieten = baan van een kanonbal onderzocht  

→ parabool, hoe je schiet heeft een bepaalde wetmatigheid  

o Newton: als je heel hard schiet, gaat de kanonbal zo snel dat hij nooit terug valt 

→ je kunt dit doortrekken tot een baan rond de aarde = mechanisme planeten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PRINCIPIA MATHEMATICA = BOEK VAN NEWTON  

 

Twee krachten nodig: 

1) kracht die er voor zorgt dat er beweging is 

2) aantrekkingskracht v/d aarde nodig  

o die is afhankelijk v/d massa  

o samen met 3 wiskundige formules (wetten) kon de zwaartekracht alle bewegingen 

in het universum beschrijven → Gods machine is blootgelegd!  

o de 3 simpele formules konden alles min of meer verklaren, maar Newton kon deze 

formules niet verklaren → was gewoon een onderdeel van Gods machine 

o Newton kon deze formules wel duidelijk beschrijven → iemand die inzicht heeft in 

de machine van God  

o lange tijd ideaal van wat wetenschap is: het formuleren van wiskundige wetten 

= idee dat alles terug gaat op een paar wiskundige wetten  

 

6. WAAROM EUROPA 17DE EEUW?  

 

Waarom is de wetenschappelijke revolutie net toen ontstaan?  

Taleb: is gewoon een toevalligheid (black swan) die niet te verklaren (voorspellen) valt, 

m.a.w. alles wat gebeurd is puur toeval & dat is de reden waarom je niks kan voorspellen 
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vb.: black swan  

o vroeger dacht men dat alle zwanen wit waren, er was zelfs een uitdrukking over in 

de middeleeuwen (betekenis: dat bestaat niet) 

o is iets wat volledig niet in overeenstemming valt met wat je verwacht maar het 

kan wel: door toeval is er een zwarte zwaan ontstaan 

o deze verandering is niet te verklaren, maar toch zoeken we naar oorzaken 

ondanks dat het toevallige dingen zijn 

vb.: aan iemand die 100 jaar is, vragen wat hij hiervoor gedaan heeft → er is geen 

verklaring, het is toeval, als er miljoenen mensen zijn dan zal er wel één 100 worden  

vb.: vragen aan CEO waaraan hij zijn succes te danken heeft 

 

→ we kunnen wel kijken naar de zaken die er aan mee geholpen hebben, maar dit zijn 

geen oorzaken  

 

Waarom de wetenschappelijke revolutie nu juist daar en op dat moment gebeurde, daar 

is geen eenduidig antwoord op. Maar toch zijn er een aantal factoren die er zeker invloed 

op hebben gehad, m.a.w. factoren die de mogelijkheid bevorderd hebben:  

1) demografische veranderingen: bevolkingsgroei + groei steden  

2) ontstaan van handelaars als bevolkingslaag/meer communicatie tussen de 

handwerkers en de intellectuele elite  

3) zwakke religie en wereldlijke autoriteiten (jaar 1000? scheiding tussen het 

wereldlijke en het geestelijke) → zorgde al voor twijfel want deze twee waren het 

niet altijd met elkaar eens  

4) betere instrumenten vb.: klok, kompas, telescoop 

5) bestaan van universiteiten (plus mecenaat) 

vb.: Newton niet geloofd door de universiteit, maar hij werd er wel door betaald 

waardoor zijn onderzoek mogelijk was  

6) grootschalige verrijking vanuit Griekse en Arabische teksten  

7) natuurfilosofie werd losgemaakt v/d grote filosofische vragen 

 

Ook belangrijk is dat de wetenschappelijke inzichten het overleefd hebben: 

1) boeken 

2) afwezigheid van rampen en veroveringen 

vb.: door de pest 1/5 v/d mensen gestorven (ook grote denkers) 

vb.: leider van mongolen gestorven tijden veroveringstochten, waardoor ze nooit 

bij ons zijn geraakt  

3) protestantisme zag wetenschap als een manier om zich te affirmeren v/d 

katholieke kerk  

vb.: Galilei kan in Nederland zijn boek publiceren  

vb.: Descartes trok naar Nederland  

4) oprichting van meer universiteiten en wetenschappelijke verenigingen: maakte 

het mogelijk dat grote denkers samen kwamen en hun ideeën met elkaar delen 

 

7. REVOLUTIE?  

 

Wetenschappelijke revolutie → verandering van denken dat plaats vond in de 17e eeuw, 

iets wat nooit ergens anders had plaats gevonden  
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Kunnen we echt spreken v/e revolutie? Niet alle inzichten uit de 17de eeuw waren nieuw: 

o veel voorlopers die nog niet het kritische gewicht hadden om door te breken  

o vraag: hadden we nu nog een wereld kunnen hebben zonder de impact van de 

wetenschappen of is de wetenschappelijke benadering een onvermijdbare stap in 

de menselijke kennisopbouw? Misschien niet toen maar ooit? 

 

8. WAT WAS DE NIEUWE WETENSCHAPPELIJKE METHODE?  

 

Maar één keer gebeurd voor zover we weten  

o wat was er zo anders aan de wetenschappelijke methode?  

o niet zo gemakkelijke te beantwoorden (Taleb): we weten nooit 100% zeker of iets 

een oorzaak is, kan evengoed iets zijn wat correleert 

 

Vereist een voortdurende interactie tussen observatie en redeneren  

 

Voordien: alleen redeneren is van belang  

o observatie is minderwaardig aan aangeboren kennis (ziel)  

vb.: Plato en Aristoteles  

o axioma’s met afgeleide kennis (beschreven in de Organum, verzameling teksten 

van Aristoteles over logica) 

o wiskunde en meetkunde ideaal → je kon alles afleiden uit axioma’s  

 

Francis Bacon: publiceerde boek novum organum in 1620  

o boek geschreven over hoe wetenschappelijke kennis verzamelt zou moeten 

worden = interactie tussen perceptie en redeneren  

o redeneren heeft beperkingen  

• wees op het zwakste punt van Aristoteles: zijn axioma’s 

• het redeneren is beperkt en de limieten hiervan waren te vinden in de 

axioma’s van Aristoteles 

• axioma’s kunnen foutief zijn als de premisses fout zijn 

o perceptie heeft beperkingen  

a) beïnvloed door de overtuigingen = confirmation bias → vooral letten op 

zaken die eigen overtuigingen versterken, je bent pas een wetenschapper 

als je je hier van los kan maken en niet altijd kijkt naar wat je al weet  

vb.: wanneer je niet in klimaatopwarming gelooft, geloof je meer in contra 

‘argumenten’  

b) mensen zien niet alles vb.: limiet zintuigen  

c) belang van afwijkingen die geobserveerd worden (afwijkingen 

kunnen vb.: genegeerd worden) 

 Aristoteles aanvaarde afwijkingen meer hechte hier geen belang aan  

o perceptie op zich was niet meer genoeg en moet aangevuld worden met 

redeneren en begrijpen (stuurt de perceptie) & later met actief manipuleren 

(experiment)  

o vb.: inzicht en redenatie stuurt de perceptie 

• je ziet andere dingen als je al kennis over iets hebt  

• een bij (de wetenschapper) gaat nectar halen uit bloemen en bevrucht 

deze tegelijkertijd  

• wederzijdse ‘bevruchting’ tussen observatie en theorieën 



23 
 

 

9. BACON  

 

Systematische observatie en experiment  

→ als link tussen perceptie en redeneren, niet meer onafhankelijk van elkaar gezien, 

experimenten zijn nodig om te zien welke veranderingen werken en welke niet   

1) experimenta fructifera → uitproberen van verschillende mogelijkheden zoals bij de 

bouw van een machine, experimenten die vruchten opbrengen  

vb.: kijken naar een machine en je afvragen hoe je het kan verbeteren  

vb.: klok steeds beter maken  

2) experimenta lucifera → beslissen tussen verschillende theoretische interpretaties, 

cruciale experimenten, experimenten die belangrijke nieuwe inzichten brenen in 

onderliggende mechanisme  

vb.: Newton → machine van God begrijpen  

→ vormt een betere basis om tot de axioma’s te komen (hiërarchie van axioma’s) 

→ oude axioma’s van Aristoteles na kijken & nieuwe op bouwen  

 

 

Belang van inductief redeneren naast deductief redeneren  

o deductief redeneren: men start met een aanname waaruit nieuwe conclusies 

worden afgeleid als de logica dit toelaat, de conclusies in deductief redeneren zijn 

juist als de correcte logica regels gevolgd zijn  

• gebruikt door Plato, Aristoteles, de katholieke kerk en Descartes 

o inductief redeneren: men start met een observatie en probeert hieruit algemeen 

geldende wetten af te leiden door de convergentie van verschillende observaties 

• Bacon onderstreepte deze manier van redeneren vanwege zijn twijfels bij 

de premisses in het systeem van Plato en Aristoteles 

• kennis zou gebaseerd moeten zijn op observatie en inductie 

• Bacon wou niet simpelweg beweren dat deductief redeneren vervangen 

zou moeten worden door inductief redeneren 

• hij was ook zeer goed bewust van de limitaties van perceptie, zoals eerder 

al gezegd, opteerde hij voor een interactie tussen perceptie en redeneren   

 

 

Kennis moet aan de natuur onttrokken worden:  

→ ze ligt niet zomaar voor het rapen  

o Aristoteles: observatie en redeneren zijn twee losstaande manieren om kennis te 

verzamelen  

o nieuw: beide moeten samenwerken om kennis te kunnen verzamelen 

 

Experimental history → onderzoek en verfijning v/d axioma’s op basis van experimenten  

 

Natural history → op basis van observatie en redenering alleen (in tegenstelling tot 

experimental history)  

 

Experimentum crucis → cruciale experimenten waarbij twee tegenstrijdige zaken worden 

samen gebracht, het cruciale experiment werd geïntroduceerd door Hooke, m.a.w. een 

experiment dat kon bepalen of een bepaalde hypothese of theorie beter was dan de 

alternatieven vb.: Aristoteles en Bacon  
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Kritiek op Bacon:  

o onderschat het belang van redeneren  

vb.: de fysicawetten van Newton  

vb.: inzichten van Galilei over bewegende voorwerpen → op basis van 

gedachtenexperimenten mensen proberen te overtuigen en observaties in 

overeenstemming te brengen met redeneren  

o zelfs Bacon deed op een andere manier aan onderzoek dan hij beweerde  

vb.: gebruikte geen wiskunde, schuldig aan confirmation bias   

 

10. ER VALT NOG VEEL NIEUWE KENNIS TE ONTDEKKEN  

 

Lange tijd: veronderstelling dat kennis ooit bestond en verloren gegaan is, er was geen 

nieuwe kennis meer mogelijk 

= op zoek naar oude teksten en juiste interpretatie ervan wanneer men iets wou weten  

vb.: als er iets niet klopte had je Aristoteles fout begrepen en was Aristoteles niet fout 

 

Nu: feiten en inzichten dringen zich op die volledig nieuw zijn  

o er valt dus nog veel te ontdekken dat er voordien niet was en niet enkel te 

herontdekken  

vb.: Columbus reisde naar Australië en ontdekte een zwarte zwaan  

o verdere ondergraving v/h belang van traditie en gezag  

 

11. MAATSCHAPPELIJKE VERANDERINGEN T.G.V. WETENSCHAP 

 

Niet veel impact eerste 200 jaar na Bacon (1600-1800) 

o klopt niet helemaal: vaak een militair voordeel (vb.: telescoop)  

o daarna industriële revolutie o.a. door de stoommachine: het nieuwe denken 

begon het alledaagse leven te beïnvloeden door de technologische veranderingen   

o vaak negatieve gevolgen beklemtoont 

 

Positieve gevolgen:  

1) minder hard werken en meer goederen  

2) toenemende levensverwachting → enorme verandering dat niet meer ½ v/d 

bevolking sterft voor 10 jaar o.a. door betere voeding en hygiëne  

3) betere gezondheid  

4) meer mensen geletterd 

5) meer kennis over de wereld (kranten)  

 

Negatieve gevolgen: 

1) een groeiende vervuiling van het milieu 

2) de uitputting van grondstoffen  

 

Men kon door de wetenschappelijke revolutie nu ook een wetenschappelijke carrière 

uitbouwen 

o nu: selectie o.b.v. persoonlijke verdienste (intelligentie: hoe goed begrijp je die 

nieuwe wetenschappelijke kennis) i.p.v. familie 
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→ sommige van hogere klassen waren hier niet goed in en andere van lagere 

klassen wel, waardoor er carrière mogelijkheden waren  

o voordien: waar je geboren bent bepaald de rest van je leven, gedetermineerd 

door jouw afkomst  

 

Verandering: van lange termijn overleving naar snelle korte termijn winsten  

 

Kennis diende gespreid te worden over personen (beroepen) waarvoor geleerd moest 

worden: 

o niet iedereen kon nog alles doen door toenemende specialisatie, wat de 

maatschappij complex maakte  

laatste 500 jaar toenemend belang van receptenkennis → niet weten hoe het in 

elkaar zit, maar wel hoe het werkt = vaak ook illusie, we denken dingen beter te 

begrijpen dan dat we werkelijk doen 

o wanneer iets kapot ging, konden mensen niet langer op zichzelf rekenen, ze 

moesten een expert consulteren  

 

Voorstellen om de maatschappij anders te ordenen: 

→ wetenschap had het idee dat ze de maatschappij beter konden maken  

o wetenschap moet helpen om de maatschappij beter te ordenen  

→ vervangen v/d bestaande gewoontes en tradities door wetenschappelijke 

bewezen organisaties 

vb.: niet rekenen met 7 dagen (geprobeerd tijdens Franse revolutie)  

→ wetenschappelijk overleg als ideaal om tot beslissingen te komen: manier 

waarop wetenschappers met elkaar omgaan, is ook de manier waarop 

mensen met elkaar moeten omgaan   

vb.: besef dat we geen oorlogen moeten voeren, regering vormen zoals 

wetenschappers  

→ wetenschappelijk denken werd als betere bron overwogen dan de autoriteit 

van bestaande instituties en moralen 

o de Verlichting → rede en wetenschap als basis maatschappij  

o de Verlichting leverde een bijdrage tot de revoluties in VS (Amerikaanse 

Onafhankelijkheidsoorlog) en Frankrijk (Franse Revolutie)  

  

12. POSITIVISME 

 

Deze visie ontstond in de 19e eeuw. Aanhangers van deze filosofie vonden dat 

empirische wetenschap de enige bron van ware kennis kon zijn en dit moet de basis 

vormen van de maatschappij.  

 

Auguste Comte  

= grondlegger sociologie → nadenken hoe we de maatschappij zullen vormen  

o wetenschap is de enige vorm van ware kennis en moet de basis vormen v/d 

maatschappij 

o drie stadia in de geschiedenis v/d kennis: 

1) theocratisch → goden en geesten domineren de cultuur, hierin vond er een 

transitie plaats van animisme naar polytheïsme naar uiteindelijk 

monotheïsme 
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2) metafysisch → filosofische overtuigingen domineren de cultuur 

3) positivistisch → verklaringen gebaseerd op wetenschappelijke inzichten  

o sprak niet over de “theorie” v/d drie stadia, maar over de “wetten”: hoe wou op 

gelijke voet geplaats worden als Newton  

o wetenschap moet de nieuwe religie worden, dus niet perse neutraal  

• vb.: positivistische kerken gebouwd → idee dat mensen moesten 

samenkomen, de wetenschap moest de religie niet wegvegen maar wel 

vervangen 

• moet niet alles vervangen, maar wel de nieuwe zingever van het leven 

zijn. Mensen kunnen niet zonder wetenschap 

• het moet de cohesie in de maatschappij bewaren 

 

Groei van wetenschap als nieuwe machtsfactor in de maatschappij 

o landen waar de wetenschap sterk stond begonnen qua macht te winnen  

vb.: kompas, wapens, …  

o wetenschap vergroot de macht door volgende redenen (volgens positivisme): 

1) wetenschappelijke inzichten zijn altijd waar, want gebaseerd op observatie 

en experimenten & niet op meningen of autoriteiten  

2) wetenschappelijke theorieën zijn onfeilbaar, want ze zijn de samenvatting 

v/d wetenschappelijke observaties 

3) daarom moet wetenschap de enige motor zijn voor vooruitgang  

→ als je vooruit wilt geraken in het leven, moet je wetenschap bestuderen 

 

Tegenkrachten (niet iedereen blij met de nieuwe status en macht van wetenschap): 

o Rooms Katholieke Kerk  

→ bestaande machtshebber: de kerk was de meest machtsvolle organisatie in 

Europa en was klaar om zijn positie te verdedigen  

→ prediken dat wetenschap de mensen weg houdt van de ware kennis, 

gevaarlijk kan zijn (door de duivel tegen de mens gebruikt) en je niet hielp 

om in de hemel terecht te komen  

→ katholieke scholen als bewaarder v/d gevestigde orde → wetenschap 

groeide heel snel dus het onderwijs verbeteren = Jezuïeten scholen (elite 

scholen met zogezegde betere kennis dan op wetenschappelijke scholen)  

o Protestantse kerken  

→ gebruikten aanvankelijk wetenschap als legitimatie tegen RKK, maar later 

ook wrijvingen  

vb.: bisschop stond boven wetenschap 

→ stelden wetenschap ook voor als minder belangrijk dan theologische kennis 

→ wetenschap moet gekanaliseerd worden door een religieuze levenswijze 

= duivel die wetenschappelijke kennis kan misbruiken, de enige manier om 

op het juiste pas te blijven is een religieuze levensstijl aanhouden  

→ wetenschap dient om Gods werk beter te kunnen bewonderen  

→ 2de helft 19de eeuw: bewezen dat de aarde al veel ouder was dan dat men 

oorspronkelijk dacht & er anders had uitgezien als we nu kennen (dino’s)  

o Het bestaande onderwijs/curriculum 

→ buiten religie was er ook een groot deel van de bevolking dat liever 

wegbleef van het wetenschappelijke gebied 
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→ er waren mensen die geïnteresseerd waren in literatuur, cultuur, kunst, 

recht, geschiedenis, wiskunde en “echte” filosofie, deze disciplines werden 

gekend als de “humane wetenschappen” 

→ het humanisme was de verderzetting van het bestaande onderwijs op basis 

van de klassieke Griekse en Latijnse beschavingen 

→ goed onderwijs bestond uit onderwijs zoals bij de klassieke Griekse en 

Latijnse beschavingen: primauteit aan taal, filosofie (ethiek), wiskunde en 

kunst  

→ wetenschap slecht een uurtje of twee gegeven, is niet de kern v/d kennis 

(wel cultuur en kunst)  

→ humanisme (wij zeggen geesteswetenschappen = geen goede vertaling 

want de klassieke opvoeding was zonder wetenschappen)  

 

Burke:  

o Brits politici: was tegen de breuk met traditie en rede  

o maatschappijen zijn langzaamaan gegroeid en de bestaande situatie is de best 

mogelijke = geëvolueerd naar de best mogelijke organisatie  

o rede en wetenschappelijke inzichten zijn te gevaarlijk om als enige criteria te 

gebruiken  

o veranderen op basis van wetenschappelijke bevindingen, wil niet perse zeggen 

dat het beter zal worden  

vb.: Franse revolutie en nieuwe kalender  

o ware kennis is de kennis die langzaam is gegroeid en zo als waar wordt 

beschouwd  

 

Romanticisme 

o tegenreactie op het mechanistische wereldbeeld en de Verlichting  

o zag de wereld als een organisme i.p.v. een machine  

o leek een beweging die zich fel tegen de wetenschap afzette, het is waar dat ze in 

vele aspecten dichter bij de humanisten zaten dan bij de natuurfilosofen, maar 

hun attitudes tegenover wetenschap bleken later toch niet zo fel te zijn als men 

dacht, men weet niet zeker of ze er nu écht tegen waren 

o wetenschap later overgenomen 

 

13. DE TWEE CULTUREN 

 

Snow: opmerken twee culturen die strijden om macht en weinig met elkaar spreken:  

1) wetenschappen  

2) humanisme/traditionele cultuurstudies  

= twee aparte werelden (letteren vs. wetenschappen) die strijden om macht 

o polarisatie is ontstaan door een gebrek aan begrip, Snow (politicus) stimuleerde 

contact tussen de twee polen door beide stromingen te verenigen in de educatie, 

beide culturen hebben nog veel te leren van elkaar 

o 11 faculteiten aan Ugent: 10 hebben naam wetenschappen vs. Blandijn (letteren 

en wijsbegeerte → klassieke opleiding in stand proberen te houden)  

o Ugent prioriteit aan wetenschapen  

→ geeft idee machtsverhouding tussen 2 culturen   

o wat met psychologie en pedagogische wetenschappen?  
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H3: PSYCHOLOGIE IN DE 18-19DE EEUW 

 

Ontwikkelingen die interesse en belang v/d psychologie hebben doen groeien  

→ uiteindelijk tot gevolg het ontstaan v/d psychologie  

 

1. WANNEER SPRAK MEN VAN PSYCHOLOGIE?  

 

1500: Kroatische dichter 

o 1ste keer het woord gebruikt  

o lijst van al zijn gedichten, 1 titel daarvan was ‘psychologie’ 

 

1590: Duitse filosoof en geleerde 

o begonnen ook te spreken van psychologie 

 

1594: Duitse filosoof Otto Casmann 

 

1703: Britse dominee 

o verbonden aan kasteel en heer 

o schreef boekje voor zijn heer met als titel ‘a discourse upon psychology’  

o reviewer: a discourse upon nothing → ging over godsdienst en religie en niet over 

psychologie  

 

1732, 1734: Wolff 

 

Het woord zelf is ouder dan de échte datum die wordt beschouwd als de geboorte v/d 

psychologie. Wat is er gebeurd waardoor mensen dit woord zijn gaan gebruiken?  

→ groeiende interesse voor de ziel o.a. door de individualisering v/d maatschappij 

 

2. INDIVIDUALISERING IN DE MAATSCHAPPIJ  

 

Zelfbeeld bepaald door: 

1) eigen realisaties = verworven status 

2) plaats in de familie en de groep = afgeleide status  

 

Vroeger: lange tijd vooral door plaats in de familie/groep → sterk gestratificeerde 

maatschappij  

vb.: boeken gingen over de hogere klassen  

 

Vanaf middeleeuwen: groeiend belang van eigen realisaties → wat je bent wordt bepaald 

door wat je zelf hebt gedaan  

vb.: via slagveld status verwerven, kerkelijke studies volgen en zo groeien in status 

= interesse in wie je bent en wat je zelf bereikt hebt neemt toe 

 

Correlaties met: (geen oorzaken → we weten enkel dat er een aantal 

zaken/veranderingen hebben plaats gevonden die er mee samenvallen/correleren) 

1) complexiteit van de samenleving  
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o o.a. door bevolkingsexplosie, betere landbouw, … ontstonden verschillende 

beroepen → meer afhankelijk worden van anderen (onafhankelijke mensen 

die moeten samenwerken)  

o toegenomen urbanisatie en industrialisatie zetten mensen in meer 

complexe en competitieve sociale netwerken & het aantal bezigheden 

groeide, hierdoor voelde mensen een grotere behoefte om zichzelf te 

positioneren tegenover anderen 

2) controle door de staat  

o hoe meer controle, hoe meer gegevens de staat van je heeft en hoe meer 

je los staat van anderen  

vb.: belastingen makkelijkere met familienaam, maar hierdoor verder 

staan van anderen families  

vb.: politie  

o Foucault: individualisering een gevolg v/e verhoogde controle door de 

staat, aangezien de samenleving meer en meer informatie over hun 

individuen kon verzamelen, die steeds terug werd gerapporteerd naar de 

inwoners, deze verzameling van informatie gaf mensen het gevoel van 

onderscheiding van anderen 

3) christelijk geloof 

o iedereen moet werken voor heil van eigen ziel, maakt niet uit van welke 

klassen → beklemtoont sterk het individu  

o individualiteit gepromoot door het christelijk geloof: legt de nadruk op het 

solidaire individu, omdat ieder persoonlijk geloof en relatie met god de 

essentie is van vroomheid 

4) ontstaan van spiegels, boeken en correspondentie  

o vroeger enkel eigen gezicht zien in water, wanneer je elke morgen je eigen 

gezicht ziet word je steeds meer bewust van jezelf, m.a.w. de 

aanwezigheid van spiegels in huis maakte mensen meer bewust van 

zichzelf en van hun impressie tegenover anderen 

o boeken kregen een andere invulling  

→ vroeger: verhalen over mensen/groepen waarbij individuen 

stereotype invulling kregen v/d klassen  

→ daarna: roman waarbij het individu allerlei emoties/gedachten had 

en het geschreven werd vanuit het individu zijn perspectief  

o post ingevoerd → mensen brieven naar elkaar beginnen schrijven over o.a. 

zaken die rondom hen gebeurde maar ook over zaken die ze zelf 

meemaakte en voelde/dachten 

 

Gaat nog altijd verder: 

1) woonplaats gekozen in functie van werk i.p.v. andersom 

o werk belangrijke bron van sociaal contact en indicator voor welbevinden  

= actualisering van onszelf  

2) grotere verantwoordelijkheid individu voor slagen en mislukken  

o vorm van doorgeslagen individualisering  

3) afnemend belang geloof 

o naïef om te zeggen dat ons lot in Gods handen lift en we geen controle 

hebben, maar wel troostend als het slecht gaan  

o wat moet je doen met jouw leven zonder geloof? hoe geef je het zin?  
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4) meer mogelijkheden voor individuele besteding van vrije tijd  

o vroeger: buiten spelen, heel het dorp ging naar de mis, geen tv dus 

iedereen naar het café = gedwongen om sociaal te zijn  

o nu: buiten zijn zonder buiten te komen (internet) = mogelijkheid om je 

van de maatschappij terug te trekken en sociale relaties te beperken tot 

een klein groepje 

5) rol creatie v/h pensioen  

o welvaartstaat ingevoerd (overheid neemt functies over en regelt deze 

zaken via een bijdrage v/d mensen, waardoor risico verspreid)  

o door geld te krijgen wanneer je te oud bent om nog te werk 

= kunnen leven zonder beroep te doen op kinderen  

o vroeger enorme druk op kinderen en werden niet aangezet tot 

onafhankelijkheid (vb.: ver weg studeren) want moesten dicht bij de 

ouders blijven om voor hen te zorgen  

o valt weg = meer autonomie/onafhankelijk → en dus ook individualisering  

o m.a.w. in theorie individualisering door uitbouwen van pensioenstelsel als 

motivatie voor kinderen om meer onafhankelijk te zijn  

 

3. EPISTEMOLOGIE 

 

17de eeuw: revival onafhankelijk denken  

o Descartes: onafhankelijk denken 

o niet meer in de eerste plaats over het universum (grote theorieën) zoals de 

Griekse filosofen  

o maar over de mens 

• aard v/d kennis (epistemologie) 

• menselijke ziel (psychologie) 

 

Rationalisme vervangen door empirisme  

o kennis zit in de ziel, de ziel komt van de kosmos en om kennis te verkrijgen moet 

je in de ziel kijken vs. kennis wordt verworven via de zintuigen  

o voordien: traditionele kijk op begrijpen in de filosofie was gebaseerd op 

rationalisme, kennis kwam van binnenuit  

 

4. EMPIRISME 

 

Toenemend belang van observatie en inductief redeneren bij de natuurfilosofen  

o Bacon: geen belang  

o Aristoteles: sloot het niet uit, maar was secundair  

o toenemend succes van de wetenschappen  

vb.: wetten van Newton door observatie en inductief redeneren  

 

John Locke: an essay concerning human understanding  

o essay over hoe de menselijke geest werkt (hoe is Newton tot zijn ideeën 

gekomen?)  

o officieel begin van het empirisme: het geloof dat er geen kennis is aan de start en 

dat alle kennis komt van zintuigelijke ervaringen en inductie  
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o mens begint als tabula rasa, een leeg tablet waarop ervaringen hun sporen 

achterlaten en associaties maken met reeds aanwezige sporen  

o tabula rasa was relatief 

vb.: ging er van uit dat mensen konden zien en over taal beschikken  

vb.: een baby kan al het verschil tussen licht en donker zien  

 

John Locke’s werk was eerder omzichtig. Net zoals Bacon, was hij zich bewust van de 

limieten van perceptie en inductief redeneren. Ondanks het beeld van een “onbeschreven 

blad” promootte hij niet het idee van het menselijk verstand zonder aangeboren 

potentieel. Hij dacht bijvoorbeeld dat taal een aangeboren mogelijkheid was. 

 

5. FILOSOFISCH PROBLEEM MET EMPIRISME: HET IDEALISME  

 

Berkeley (Britse student): als alle informatie uit onze zintuigen komt, hoe weten we dan 

dat die het gevolg is van een onafhankelijke werkelijkheid, dat er wel een realiteit/een 

wereld buiten ons is? = oud probleem en herontdekt door Berkeley  

o vb.: dieptezicht is het gevolg van informatieverwerking door de hersenen, 

misschien is alles slechts een illusie van onszelf?  

o observatie is dus geen garantie voor een juist verstaan/ware kennis: het kan 

leiden tot een illusie 

o cf. The Matrix 

 

Welke garantie hebben we dat er iets is als een werkelijkheid? 

→ volgens Berkeley God  

  

6. IDEALISME VS. REALISME  

= vraag Berkeley aanleiding onderscheid idealisme en realisme  

 

Idealisme → veronderstelling dat menselijke kennis een constructie is van de hersenen 

en niet noodzakelijk overeenstemt met een wereld buiten ons/de realiteit  

o waarheid = coherentie met de rest van de kennis in de groep, m.a.w. wanneer 

mensen het eens zijn  

 

Realisme → veronderstelling dat menselijke kennis de eigenschappen van een 

onafhankelijke buitenwereld probeert te doorgronden, m.a.w. de eigenschappen van de 

realiteit begrijpen vanuit de assumpties dat er een realiteit buiten ons is die 

onafhankelijk van ons kan bestaan  

o waarheid = de mate van correspondentie tussen de kennis en de wereld buiten 

ons  

 

Hume  

o we zijn altijd geneigd oorzaken te zoeken = de hele wetenschap 

o mensen kunnen geen oorzaken en gevolgen rechtstreeks observeren, ze moeten 

ze afleiden  

• uit het samen voorkomen in tijd en ruimte (contiguïteit) 

• gelijke dingen horen bij elkaar 
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o is dus mogelijk dat die oorzaken en gevolgen niet bestaan in de realiteit, want we 

zijn niet zeker dat deze bestaan aangezien we ze moeten afleiden, m.a.w. de link 

is puur het gevolg v/d hersenen  

o cf. de snelheid waarmee mensen correlaties omzetten in oorzaak-gevolg 

interpretaties  

= illusoire correlaties → betekenis overeenkomst/gelijkenis interpreteren als het 

gevolg van een zelfde dispositie 

vb.: mooi schrijven en heel ordelijk zijn, rood haar en vurige persoonlijkheid, … 

 

vb.: vanuit psychologische invalshoek 

→ overtuiging die mensen hebben over hun functioneren, hun plaats in een groep, … 

→ realisme (komt overeen met een objectieve realiteit) of idealisme (beelden die we 

hebben van anderen en onszelf worden even sterk bepaald door onze eigen 

gedachten als wat die anderen effectief doen)  

 

Kant (Duits filosoof) 

o zocht naar een oplossing voor het idealismeprobleem/beweringen Hume 

→ sprak over ontwaakt worden uit zijn slaap: hij had plots een opdracht/doel 

→ hoe kunnen we idealisme en realisme verzoenen?  

o we hebben inderdaad geen directe kennis v/d werkelijkheid  

= ding-an-sich → geen kennis over het ding op zichzelf  

o onze perceptie is wel rijker dan Berkeley en Hume doen uitschijnen  

• we denken na over onze perceptie en komen zo tot een dieper begrip  

• door de continuïteit in onze perceptie kunnen we ze plaatsen in tijd en 

ruimte, kunnen we oorzaak-gevolg zien en substantie toekennen aan de 

voorwerpen (= aangeboren)  

• we handelen op basis van onze perceptie → realiteit beperkt onze acties 

vb.: uit raam naar buiten gaan vs. via de voordeur  

o een dergelijke perceptie kan niet ontstaan in een omgeving die deze continuïteit 

niet heeft, m.a.w. zo’n perceptie kan alleen bestaan in een wereld van dingen dat 

niet in contradictie ermee is vb.: matrix de werkelijkheid bestaat wel maar is 

helemaal anders dan de mensen denken, ze hebben geen controle, maar de 

werkelijkheid bestaat wel, anders niet iedereen consistente percepties  

o de input uit de buitenwereld moet in overeenstemming zijn met de percepties 

o dus moet er een soort continue buitenwereld zijn, zelfs al kunnen we die niet 

rechtstreeks percipiëren 

o cf. recent idee van perceptie als software tussen computer en handelingen die wij 

uitvoeren  

→ in computer kijken = geen bestanden/afbeeldingen maar 1 en 0  

= realiteit rondom ons  

→ wij hebben software ontwikkelt die ons toelaat om op een goede manier 

om te gaan met dingen  

vb.: we zien kleuren, maar in de realiteit zijn dit enkel stralen, niet 

iedereen ziet kleuren zoals ons (vb.: andere dieren), dus de realiteit kan 

ook helemaal anders zijn, wij zien deze op basis van onze software  

→ er is éénzelfde realiteit, maar die je op een heel andere manier kan 

voorstellen, zolang je kan handelen/omgaan met realiteit is er geen 

probleem 
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Berkeley (Ier) vs. Hume (Shot) → speelt mogelijk mee 

 

Schotland 

o idee dat Berkeley en Hume’s idealisme een stap te ver was gegaan 

o Thomas Reid (18de eeuw) in het bijzonder argumenteerde dat het tijd was om 

terug te gaan naar wat hij noemde “common sense”,  m.a.w. het gezond verstand 

gebruiken  

o de discussie tussen idealisme en realisme is een typische filosofische vraag, die 

ons niet verder brengt en ons juist verwijder v/d (succesvolle) wetenschappen, 

want je kan het vraagstuk niet oplossen  

vb.: Zeno’s paradox: haas kan de schildpad nooit inhalen wanneer de schildpad 

met voorsprong start 

o perceptie = de directe interactie tussen persoon en realiteit (is geen afzonderlijke 

vorm van kennis die juist of verkeerd zijn) vb.: Aristoteles zijn kijk op perceptie 

als een simpele opname van de wereld zoals die is 

 

To be continued … 

→ status van wetenschap vandaag wederom in vraag gesteld vb.: fake news 

 

7. PSYCHOLOGIE 

 

(Natuur)filosofen (nu: wetenschappers) begonnen zich meer en meer te interesseren 

voor de menselijke ziel i.p.v. het universum  

→ psychologie werd het vierde onderdeel v/d metafysica naast de 

1) ontologie: studie van het universum 

2) theologie: studie van de goden  

3) wetenschap: studie van de axioma’s en de demonstraties die de theoretische 

kennis vormden  

 

Psychologie werd al snel het hoofdonderwerp v/d 18de tot 19de eeuwse filosofie.  

 

Kant 

o psychologie = een opsomming van alles wat gegeven wordt aan de mens door de 

zuivere rede (= denken zoals Aristoteles) → probeert de rede te vatten  

 

Wolff (17de – 18de eeuw) 

o Pools-Duits wiskundig filosoof 

o twee publicaties: onderscheid tussen de empirische psychologie en de rationele 

(theoretische) psychologie 

1) rationele psychologie → zoals Aristoteles wetenschap opvat, zoekt naar de 

axioma’s en de eruit volgende kennis op basis van deductieve logica 

(demonstraties)  

• axioma’s komen uit de fundamentele wetenschappen (fysica, 

metafysica) 

• moet verfijnd worden door voortdurende interactie met observatie 

(cf. Bacon)  
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2) empirische psychologie → gebaseerd op observatie en experiment en 

belangrijke rol voor introspectie (de observatie door de geest van zijn 

eigen activiteit) 

o uiteindelijke doel moet zijn om te komen tot de wiskundige wetten v/d menselijke 

geest = invloed van Newton → menselijke functioneren in ongeveer 10 wiskundige 

formules vatten, deze benadering noemde hij “psychometria”  

o ideeën Wolff opgenomen in de Franse (binnen idee van verlichting alle kennis 

beginnen verzamelen) en de Britse encyclopedieën (van Franse overgeschreven 

en Britse zaken toegevoegd) 

 

Kant 

o natuurfilosofen: zie wat wij allemaal kunnen verwezenlijken (observatie, 

manipuleren, …) vs. andere filosofen: je bent een luchtkasteel aan het opbouwen  

= ontstaan debat idealisme vs. realisme  

o nadenken over idealisme en realisme = nadenken over wetenschap 

o wat is een echte wetenschap? 

1) gebaseerd op rationele kennis (axioma’s en demonstraties) 

2) observaties op zich leiden enkel tot een opsomming van feiten zonder 

inzicht  

vb.: geschiedkunde, documenteren wat er gebeurd is vroeger, maar 

zonder garantie dat dit idee correct is  

3) om een échte wetenschap te zijn, moet de kennis uitgedrukt kunnen 

worden in wiskundige wetten (invloed Newton)  

o scheikunde is geen échte wetenschap (hun basisgrond is wel empirisch, maar 

hadden geen wiskundige wetten) 

o psychologie is al zeker geen wetenschap & zal er nooit toe behoren:  

1) introspecties leiden niet tot wiskundige wetten (enkel aspect van tijd, geen 

ruimte en substantie) 

2) introspecties kunnen niet gemanipuleerd worden, zoals echte voorwerpen  

3) introspectie verandert de geest die observeert → observatie en actie zijn 

niet gescheiden, m.a.w. wetenschapper is zowel onderwerp als 

onderzoeker 

→ psychologie is een geschiedkundige benadering v/d natuur: een collectie van 

systematisch geordende empirische feiten, m.a.w. je kan er ordening in brengen, 

maar dat is het enige  

→ gevaar dat als je meer doet je slechts een luchtkasteel aan het bouwen bent  

o meende hij echt alles wat hij schreef of wou hij waarschuwen tegen pogingen om 

de psychologie volledig met introspectie te identificeren? = ruimte voor twijfel  

 

August Comte (figuur v/h positivisme en vader v/d sociologie)  

o psychologie is geen wetenschap 

• door het probleem v/d introspectie (de geest kan zichzelf niet objectief 

observeren, kan niet redeneren over zijn eigen redeneren)  

• psychologie is een onderdeel v/d metafysica (laatste 

uitloper/stuiptrekking) 

• menselijke geest kan alleen bestudeerd worden door de biologie 

(frenologie) en de sociologie (bestudeert de producten v/d menselijke 

geest)  
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o hiërarchie v/d wetenschappen die op elkaar voortbouwen  

1) wiskunde 

2) astronomie 

3) fysica 

4) scheikunde 

5) biologie 

6) sociologie 

 

8. HANBOEKEN PSYCHOLOGIE 

 

Allerlei handboeken psychologie geschreven  

→ sommige zaken verbazend actueel  

 

Psychologie werd een belangrijke cursus in de 2de helft v/d 18de eeuw voor: 

1) studenten filosofie 

2) studenten religie 

3) studenten opvoedkunde  

 

 

Kant (Duitsland) 

o handboek over antropologie → ziel kan je niet bestuderen maar de mens wel  

o gaf cursus aan filosofie studenten over:  

• het cognitieve vermogen (zelfbewustzijn, zelfobservatie, onbewuste 

processing, verschillen tussen perceptie en denken) 

• voelen van plezier en misnoegen  

• het vermogen van verlangen  

• hoe het innerlijke afleiden uit het uiterlijke? (fysiognomie, verschillen 

tussen volkeren)  

o hij behandelde de onderwerpen niet als wetenschap en noemde het onderwerp 

ook niet psychologie, maar wel antropologie  

 

Herbart (Duitsland, 1816) 

o schreef boek over de psychologie dar vooral bedoelt was om te gebruiken in 

educatieve studies 

o grote invloed, sterke focus op opvoedkunde  

o duidelijk onderscheid tussen empirische psychologie en rationele psychologie 

o streven naar wiskundige wetten om de wetenschap te verhogen  

vb.: actie die iemand zal ondernemen is functie van de drive x het verlangen …  

 

Upham (US, 1827-1832) 

o gaf cursus aan religie studenten  

o intellectual/Mental philosophy (naast Moral philosophy)  

o inleiding:   

• psychologie is een wetenschap  

• kun je niet vergelijken met vroegere voorwetenschappelijke studies, kritiek 

tegen RKK vanuit het protestantisme  

• psychologie is geen tijdverlies, meer net nuttig  
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Bain (UK, 1855-1859) 

o 1ste die in handboek psychologie over biologie schreef 

o impact op de organisatie in inleidende handboeken psychologie nu, o.a. H2 gaat 

vaak over het zenuwstelsel  

 

9. WETENSCHAPPELIJKE STUDIES VAN PSYCHOLOGISCHE FUNCTIES  

 

Terwijl filosofen in de metafysica debatteerden over de status van psychologie, starten 

sommige natuurfilosofen met wat wij vandaag psychologische experimenten zouden 

noemen. Omdat de natuurwetenschappen gebaseerd waren op observaties, werd men 

geconfronteerd met de limieten v/d observatie & met zaken die eerder bij psychologie 

aansloten vb.: hoe gedetailleerd kunnen mensen zien en hoe kan dit gecorrigeerd 

worden door lenzen?  

 

Een aantal studies die een grote invloed hadden op de geschiedenis v/d psychologie:  

 

Hooke (Engeland, 17de - 18de eeuw)  

o geïnteresseerd in het determineren van de minimale 

visuele hoek dat gediscrimineerd kon worden 

o belangrijk voor het gebruik van telescopen en daarna 

microscopen  

o in zijn onderzoek determineerde hij de visuele limiet, 

het niveau van detail dat mensen kunnen onderscheiden  

o hoe ver moet de stimulus getoond worden voordat je geen onderscheid meer kunt 

maken tussen witte en zwarte strepen  

 

Mayer (Duitsland, 18de eeuw)  

o breidde het onderzoek van Hooke 

verder uit 

o detail dat men kan zien hangt af v/d 

belichting en volgt een wiskundige 

formule  

o m.a.w. hoe meer iets belicht is, hoe 

scherper het detail is  

 

 

 

 

 

 

 

Weber (Duits, 18de – 19de eeuw) 

o was vooral geïnteresseerd in het tastzintuig  

o tweepuntsdrempels 

vb.: 2 vingers op de huid zetten → als vingers dicht bij elkaar, denken dat het 

maar 1 vinger is & in functie v/d plaats (rug minder gevoelig dan gezicht/handen)  

o minimaal verschil nodig om twee gewichten te kunnen onderscheiden  

→ proefpersonen geblinddoekt en zeggen welke het zwaarst is  
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• beter als men ze mocht opheffen  

• zwaarder in de linkerhand 

• verschil is een proportie van begingewicht 

 

Fechner (19de eeuw): opvolger en collega van Weber in Leipzig  

o de Weber-fractie wijst op een logaritmisch verband tussen gewicht en gevoel 

vb.: dB schaal is een logaritmische schaal  

vb.: in ene winkel te koop voor 10 euro & in de andere voor 15 euro (ligt 2km 

verder) vs. ene winkel 105 vs. andere winkel 100 euro  

→ we reageren logaritmisch: het 1ste weegt zwaarder dan het 2de 

→ als lineair reageren (wat we niet doen): absoluut gezien even groot  

o is een wet zoals die van Newton  

o start nieuw gebied: psychofysica → welke wetmatigheden reguleren de manier 

waarop wij waarnemen? m.a.w. deel van psychologisch onderzoek dat de relatie 

tussen fysieke stimuli en de corresponderende sensatie onderzocht 

 

Snelheid van informatietransmissie in het zenuwstelsel:  

o vroeger: oneindig snel 

• geesten (in holtes van hersenen, stukje waar niks zit behalve hersenvocht)  

• elektriciteit 

o de persoonlijke vergelijking in astronomie 

• bewegingen van sterren meten  

• tijden verschilden tussen astronomen  

• tijden verschilden ook binnen eenzelfde astronoom  

→ er moest dus meer energie gestoken worden in de ontwikkeling van betere  

methodes voor tijdsregistratie & meer en meer geleerden werden geïnteresseerd  

in de tijd die nodig was om informatie door het zenuwstelsel te sturen en om  

simpele mentale taken uit te voeren 

o Von Helmholtz 

• voor een hele lange tijd dacht men dat de informatie transfer in het brein 

en de zenuwen zo snel was, dat het onmogelijk was om te meten, dit 

enerzijds omdat de transfer bestond uit geesten die zich bewogen door 

holle buizen of anderzijds omdat hij bestond uit elektrische stroom die zo 

snel ging als het licht 

• startte een serie van studies om de snelheid van neurale impulsen in de 

zenuwbanen te meten (snelheid in zenuwbanen)  

• testte de snelheid van zenuwconductie in een kikker 

• snelheid was trager dan dat men oorspronkelijk dacht: ongeveer 100 

km/uur 

• kon ook bij mensen vastgesteld worden  

o Donders  

• gestimuleerd door bevindingen van Helmholtz: vroeg zich af of hij een 

soortgelijke techniek bij mensen kon toepassen  

• tijden meten om eenvoudige taken uit te voeren vb.: proefpersoon een 

paar eenvoudige taken laten uitvoeren zoals een stimulus zo snel mogelijk 

herhalen 

• techniek basis v/d mentale chronometrie: gebruik van reactietijden om de 

nodige tijd te meten voor mentale taken uit te voeren  
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Proefjes krijgen die in de buurt kwamen van psychologie, maar men noemde het niet zo  

= binnen andere domeinen zaken doen die we nu psychologie noemen  

vb.: wat zijn de beperkingen van de observaties van mensen  

 

10. EVOLUTIETHEORIE 

 

Een andere ontwikkeling dat een effect had op de groei van de psychologie als een 

onafhankelijke branche van leren was de formulering van de evolutietheorie door Darwin 

(19e eeuw). Vele wetenschappers beschouwen Darwins inzichten de op een na grootste 

(Newton’s inzichten) of de grootste ontdekking in de wetenschap. Darwin ontrafelde de 

manier waarop leven in het universum tot stand kwam, constant in verandering is en 

zichzelf aanpast aan veranderende omstandigheden. 

 

De juiste tijdsgeest (Zeitgeist)  

o Linnaeus: classificatie van dieren en planten (Aristoteles had dit ook al gedaan) 

vb.: apen lijken meer op mensen dan kippen enzovoort  

o ontdekking van fossielbeenderen  

• men dacht binnen de kerk dat de aarde een paar 1000 jaar v. Chr. 

geschapen was door God  

• door ontdekkingstochten ontdekte men laagjes in stenen, waarvan 

sommige laagjes kleine beestjes die overal op dezelfde diepte terug 

kwamen → er is dus een tijd geweest waar er heel veel kleine beestjes 

waren die anders zijn dan de beestjes die we nu kennen  

o schatten v/d ouderdom van aardlagen (geologie) 

o planten in serres 

• voordien BTW op luxe producten en serres zwaar belast 

• belastingstelsel verandert = iedereen nam een serre en begon planten te 

kweken, kruisen en nieuwe soorten te ontwikkelen  

 

Darwin 

o verzamelen van planten en dieren tijdens reis met de Beagle 

o vroeg zich af wat de oorsprong was v/d variatie die hij observeerde 

o kweken van planten in serres 

• kruisbevruchting is beter dan zelfbevruchting  

→ gezondere planten, meer variatie, nieuw soort plant, …  

→ 1ste die wees op het feit dat trouwen met familie slecht was 

o las een boek over ‘schaarse middelen’ (limited resources) waarvoor competitie is 

o leidde tot publicatie in 1859 van ‘The origin of species’ (natural selection, struggle 

for life) waarin hij natuurlijke selectie en survival of the fittest besprak 

o the dilution problem 

• ondanks zijn grote impact, was er één element dat Darwin niet kon 

verklaren: hoe komt dat nieuwe eigenschappen niet verdund worden?  

• m.a.w. hoe komt het dat een nieuwe variant/soort plots de rest kan 

domineren? wanneer een organisme met een nieuw kenmerk geplaatst 

wordt in een groep van andere organismen, zal dit nieuwe kenmerk niet 

uitbreiden, maar eerder verdunnen in een zwembad van al bestaande 

kenmerken 

 



39 
 

 

Misverstanden evolutietheorie:  

1) er is geen richting in de genetische veranderingen: de verandering gebeurt niet 

omdat ze leidt tot betere aanpassing, de verandering is toevallig 

2) organismen worden niet beter/sterker → evolutie kan eender welke kant opgaan 

vb.: huisdieren zijn dikwijls tam en dom, maar breiden zich wel heel sterk uit 

vb.: als wij ontvoerd door aliens & gehouden als huisdieren, dan zouden niet 

intellectuele en onderdanige mensen meer voortplanten aangezien deze meer 

kans hebben om te overleven (ze komen niet in opstand) 

 

Invloed op Galton (Brits, 1822-1911): verre neef van Darwin  

o wou erfelijkheid van eigenschappen aantonen  

vb.: kleur konijnen → bloed van witte konijnen in zwarte konijnen spuiten  

o erfelijkheid van intelligentie 

• tegen de overtuiging dat de menselijke ziel goddelijk was 

• ontwikkelde proeven, maar was niet erg succesvol in het aantonen van 

erfelijkheid (verkeerde taken) 

• lag aan de basis v/d berekening v/d correlatie coëfficiënt  

 

11. BIJDRAGE VAN DE STATISTIEK 

 

Probleem = grote variatie in biologische eigenschappen, veroorzaakt door toeval 

o 2x zelfde meting kan groot verschil geven 

vb.: zoals bij de astronomen, reactietijd kan 100 à 200 ms verschillen   

o kun je niet wegwerken door nauwkeuriger te meten, zoals men in de fysica dacht  

• stochastische processen → waar een toeval in zit  

• deterministische processing 

o kun je wel begrijpen door groepen met elkaar te vergelijken → variatie op 

individuele observatie, maar wetmatigheden als je er veel samen neemt  

vb.: distributies van data, vergelijken van gemiddelden 

vb.: verzekeringen: je weet nooit hoe lang een individu zal leven want dit wordt 

door toeval bepaald, maar je weet wel dat de gemiddelde leeftijd 80 jaar is  

 

Quetelet (Belg, 18de -19de eeuw)  

o astronoom en wiskundige  

o analyseerde misdaadstatistieken vb.: per land, per streek 

o stelde vast dat die jaar na jaar verbazingwekkend stabiel waren, ondanks dat gij 

de criminaliteit niet kon voorspellen, kon hij wel voorspellen hoeveel criminaliteit 

er ging zijn in het volgende jaar en welke variabelen dit cijfer beïnvloedde 

o veel variabelen volgen een Gaussiaanse verdeling (de gemiddelde mens) 

 

Grafiek:  

o aantal ongelukken in België en Nederland 

o bij invoering auto = ongelukken toegenomen  

o aantal wagens toegenomen & aantal ongelukken  

gedaald  

o perfecte systematiek te vinden in een land in een  

jaar, maar je kan dit niet voor een individu  
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Fisher (eind 19de-20ste eeuw) 

o statistiek doet ons ook begrijpen hoe we studies moeten opzetten zodat ze de 

juiste antwoorden geven  

vb.: groepen vergelijken en ervoor zorgen dat de invloed van storende variabelen 

geen rol speelt  

o Rothamsted station: hun doel was om manieren te vinden die de akkerbouw 

verbeterde, maar dit liep niet zo vlot omdat hun data zeer chaotisch waren door 

allerlei veranderingen in vb. het weer, het verschil in grond van de velden, 

verschillende technieken, … vandaar riepen ze de hulp in van Fisher die helderheid 

schepte door de manier van onderzoeken te veranderen 

 

12. VERGELIJKING MET GENEESKUNDE 

 

Soms hebben we neiging psychologie te zien zoals hoe we de wereld nu zien, maar toen 

was het een helemaal andere wereld. Aangezien psychologie sterk gerelateerd is tot 

geneeskunde, is het interessant om te weten wat de status van geneeskunde was 

wanneer psychologie een onafhankelijke discipline werd. 

 
BETER BEGRIP VAN DE ANATOMIE 

o zonder twijfel wisten artsen in de 18de en 19de eeuw meer over het lichaam van 

hun patiënten dan ervoor 

o grote doorbraak was de ontdekking van hoe de bloedsomloop werkt (bestaat uit 2 

circuits), m.a.w. een beter begrip van anatomie 

 
OPLEIDING TOT ARTS (DOKTER) SINDS 1200 

o 1ste 4 jaar algemene opleiding in de 7 liberale kunsten (grammatica, logica, 

retoriek, wiskunde, astronomie, muziek en geometrie) 

o daarna 3 jaar studie van theoretische geneeskunde (weinig praktische 

vaardigheden) 

o vooral een rol binnen de administratie (macht)  

 
DAARNAAST PRAKTIJKMENSEN  

o algemeen (chirurgijn), apotheker, vroedvrouw 

o opleiding via meester – gezel 

o de handwerkers 

 
DOELTREFFENDHEID 

o doeltreffendheid van medische hulp was zeer klein (behalve placebo-effect) 

o zagen ziekte vaak als een slechte stof in het lichaam die er uit moest d.m.v. 

bijvoorbeeld aderlating, overgeven, diarree veroorzaken, …  

o dikwijls negatieve gevolgen (lood- en kwikpillen) 

o opium als pijnstiller (was wel effectief)  

o door de gelimiteerde medische zorg, groeide er rond 1880 een beweging met het 

meeste effect, namelijk de behandeling van ‘patiënt als persoon’ (meelevende 

dokter) waarbij patiënten niet enkel geholpen werden door medicijnen, maar door 

de dokter zijn psychologische steun 
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H4: DE UITBOUW VAN PSYCHOLOGIE ALS EEN NIEUWE ACADEMISCHE 

DISCIPLINE)  

 

In de vorige hoofstukken zagen we hoe veranderingen in de samenleving en evolutie in 

kennis primeerde in de Westerse wereld voor wetenschappelijk onderzoek van de 

menselijke geest. In dit hoofdstuk bespreken we de eerste pogingen om psychologie uit 

te bouwen als een nieuwe academische discipline. 

 

1. DUITSLAND 

 

Psychologie als cursus (ontstaan handboeken) & onderzoek naar beperkingen menselijke 

perceptie en menselijk handelen.  

 

Geen onafhankelijke discipline met mensen die zich psychologen noemden en waar 

psychologie geleerd kon worden.  

o cursus psychologie kon door “iedereen” gegeven worden  

o enkel priester, dominee, filosoof en opvoedkunde (= humanisme)  

 

Veranderingen in de universiteiten  

o lang gedomineerd door religie en humanisme  

o opkomende macht van de wetenschappen door 

• verlichting 

• opkomst protestantisme 

• natuurfilosofen die van alles begonnen te vinden  

o nederlaag Heilige Romeinse Rijk (behoorde Pruisen toe) tegen Fransen (Napoleon)  

• Duitsland verloren van Fransen → dachten dat ze te zwak waren  

• wouden sterker worden door het onderwijs/universiteiten te hervormen   

vb.: niet vanboven af (religie), maar macht bij hoogleraren  

o hervormingen v/d universiteiten  

• nadruk leggen op Wissenschaft: wetenschappelijke kennis opbouwen 

• Bildung: goede burger, burgerschap  

• hoogleraren met vrijheid, geld en mensen (assistenten en docenten): geld 

geven aan hoogleraren en professoren die de vrijheid hadden om dat geld 

te besteden aan eigen onderzoekslabo’s en om onderzoeksmethodes uit te 

bouwen in hun eigen interesseveld   

o kennis hier bewaard gebleven na de val van het Romeinse Rijk  

o vandaag: hoogleraren systeem nog altijd zo in Nederland & Duitsland ( Belgisch 

systeem)  

 

Wundt (19de – 20ste eeuw)  

o medicus uit rijke en intellectuele familie  

o werkte bij von Helmholtz als assistent en docent (Duits systeem: 2de rangfiguur, 

stond onder een hoogleraar): hier begon hij zichzelf te identificeren als 

wetenschappelijk psycholoog  

o gaf cursus psychologie met eigen boek waarin psychologie werd gedefinieerd als 

de studie van de manier waarop personen naar zichzelf kijken op basis van 

interne fysieke veranderingen 



42 
 

 

o lukte hem niet om een leerstoel te krijgen in de fysiologie, maar wel in de filosofie  

• er werden veel meer fysiologen opgeleid dan dat er strikt gezien nodig 

waren in de maatschappij 

• filosofie wou uitbreiden en waren opzoek naar mensen → veel fysiologie 

docenten kregen leerstoel in de filosofie 

o toen hij professor werd in Leipzig, begon hij met een eigen labo “fysiologische 

psychologie” (1879) → de geest op een wetenschappelijke manier bestuderen  

• fysiologische psychologie: hij vond dat fysiologie de basis moest zijn van 

psychologie en hij vond dat psychologie dezelfde experimentele methodes 

zou moeten gebruiken als de fysiologen 

• Leipzig toen place to be  

• elk jaar kwamen er 20 mensen naar zijn labo  

o workshop inleiding tot de fysiologische psychologie  

• 6 maanden, gevolgd door veel buitenlanders, m.a.w. veel mensen (vb.: 

Amerikanen) trokken naar Duitsland voor deze cursus  

• Wundt de 1ste psychologen opgeleid  

• Belg Jules-Jean Van Biervliet (die een eigen psychologisch labo opstartte in 

Gent) volgde de cursus bij Wundt  

o = geboorte v/d psychologie volgens Amerika  

• start van dit laboratorium (1879) wordt gezien als de geboorte v/d 

psychologie, ondanks dat er ook andere zaken zouden kunnen gezien 

worden als het begin v/d psychologie  

• had invloed op ons want later lazen we enkel Amerikaanse boeken  

• lange tijd gedacht dat Wundt enkel structuralisme was, want is wat 

Titchner beweerde in zijn (Amerikaanse) boeken 

o start eigen tijdschrift: Philosophische Studien 

• naam filosofie want 1) was zijn faculteit 2) psychologie had een negatieve 

bijklank (hypnose, geesten, …)  

 

 

Methodes van Wundt:  

→ baseerde zich op 3 methodes voor drie verschillende soorten problemen  

1) experimentele methode: voortbouwend op (Wundt nam dit allemaal over) 

a) de “juiste waarneembare verschillen tussen twee stimuli” (Fechner: 

logaritmische schaal) 

b) de mentale chronometrie (Donders: snelheid van zenuwen, redeneren en 

denken)  

c) geheugentaken  

2) introspectie 

• Wundt geloofde dat introspectie wel een goede manier was voor 

wetenschappelijk onderzoek  

• experimentelle selbstbeobachtung i.p.v. innere wahrnehmung  

• introspectie moest wel experimenteel gecontroleerd worden  

• zeer verschillend van sofa sciens (innere wahrehmung) → proefpersoon 

moest vertellen wat er in zijn hoofd omging in een specifieke situatie 

(experimentelle selbstbeobachtung)  

• m.a.w. experimentele zelfobservatie was een valide wetenschappelijke 

methode om informatie te krijgen, en interne perceptie was dat niet 
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3) historische methode 

o studie v/d menselijke geest door de gebruiken van volksgemeenschappen 

met elkaar vergelijken (m.a.w. de sociale functies vergelijken) → invloed 

van Comte (sociologie): de mens bestuderen door de productie die hij 

maakt te bestuderen (maatschappijen)  

o menselijke ontwikkeling = evolutie binnen een gemeenschap  

o m.a.w. de ontwikkeling van een individu kan men meten aan de hand van 

de evolutie binnen een gemeenschap 

o Wundt soms gezien als vader v/d antropologie  

 

Nalatenschap van Wundt 

o vader van de psychologie 

o wetenschappelijke erfenis minder 

• hij had geen specifiek vakgebied en onderzocht heel veel dingen  

vb.: emoties en taal 

• geen grensverleggende theorie of ontdekking 

• moeilijke schrijfstijl → schreef zoals Latijnen schreven moeilijke vol zinnen  

vb.: zin v/e half blad lang 

• contradicties en verschuivingen doorheen de tijd  

→ carrière van 40-50 jaar vb.: in het begin vond hij de experimentele 

methode belangrijker en later meer historische methode en 

introspectie 

→ moeilijk om te zeggen wat Wundt op een bepaald moment dacht, 

aangezien zijn meningen/gedachten voortduren veranderde 

→ wanneer hij kritiek kreeg, was hij al bezig met iets anders dus gaf 

hij daar geen aandacht aan 

o Levelt: Wundt is de beste van die tijd 

o Amerikaanse hoek: Wundt heeft weinig nagelaten, want hij heeft over heel veel 

zaken gewerkt → in de breedte en niet in de diepte gewerkt  

o psychologie hoe wij die nu kennen ontstaan in Duitsland door kruising van de 

fysiologie en de filosofie 

 

Duitsland was heel belangrijk 

o na 2 oorlogen veel verloren gegaan & slechte naam gekregen  

o machtscentrum van Duitsland naar Amerika gegaan  

o veel Duitse proffen waren joods en zijn naar Amerika getrokken 

 

2. AMERIKA 

 

Land nam toe in macht  

o te zien aan het ontstaan van meer universiteiten  

o aantal universiteiten klassiek & andere om nieuwe wetenschappen te onderzoeken 

→ interesse in filosofie, fysiologie en psychologie  

o gingen naar Duitsland om psychologie te studeren 

  

William James 

o arts en filosoof → toevallig in psychologie terecht gekomen  
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o er was vraag naar een vak psychologie in Harvard en hij mocht deze cursus 

psychologie geven: toont aan dat psychologie door iedereen kon gegeven worden, 

aangezien hij geen psycholoog was maar een geneeskundige   

o schreef boek “Principles of Psychology” 

• James zijn broer was een bekende schrijver 

• hij wou dit ook, maar had het moeilijker: 2 jaar geschreven aan 2 dikke 

boeken, schrijven nam bij hem veel tijd in beslag (i.t.t. Wundt die elk jaar 

wel iets uitbracht), het was zijn struikelblok  

• het boek is een overzicht van alles wat geweten is over de psychologie 

(heel goed boek) & het werd in veel colleges en universiteiten gebruikt 

o geloofde in introspectie en minder in experimenten  

• William James was alles wat Wundt niet was (terug gaan tot Aristoteles)  

• alles nauwkeurig meten was volgens James typisch Duits  

o beïnvloed door evolutietheorie  

• hij geloofde dat de geest en overtuigingen geschapen zijn door survival of 

the fittest: de gedachten die we hebben, zijn het gevolg v/d struggle for 

life en competitie, enkel de beste zijn overgebleven  

• ook opvattingen evolueren mee vb.: hypes op social media  

o structuur van bewustzijn minder belangrijk (= structuralisme) dan de functies van 

het bewustzijn (= functionalisme)  

• liet zich inspireren door biologie i.p.v. filosofie  

• biologie: meer oog voor functies, want functies helpen om als soort te 

overleven/succes te hebben (= functionalisme)  

• filosofie: hoe ziet de menselijke geest er uit & wat is de capaciteit (= 

structuralisme)  

o Thorndike: dieronderzoek is interessant  

• geïnteresseerd in opvoeding  

• idee om onderzoek te doen bij kinderen  

• probleem: moeilijk toegang tot kinderen & ethische problemen  

• biologisch perspectief: evolutie van dieren naar mensen  

• Thorndike ging samenwerken met James na het lezen van zijn boek 

• leren onderzocht bij kippen en daarna naar katten overgegaan = 

onderzoek begin v/d leerpsychologie  

• na doctoraat terug naar oorspronkelijke interessen gegaan (opvoedkunde) 

o op latere leeftijd meer filosoof dan psycholoog, in het grotere publiek dus meer 

bekend als filosoof  

 

Titchener (19de – 20ste eeuw)  

o Engelsman & studeerde filosofie en biologie in Oxford  

o ging bij Wundt studeren & na doctoraat terug naar Oxford (probleem: zij wouden 

geen psychologen, zat daar vol met biologen en filosofen)  

o kreeg na een jaar een aanbod van Amerika (gaf les in Cornell) 

• veel invloed gehad: hij schreef handboeken die veel gebruikt worden  

• Boring was zijn leerling: zij schreef de experimentele geschiedenis vanuit 

Amerikaans oogpunt & zette Titchner in de verf  

o vooral geïnteresseerd in structuralisme → via introspectie proberen de 

kernelementen van gedachten (= de structuur), gevoelens en percepties te vatten 

en hoe die zich met elkaar associëren 
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o stelde zich voor als de erfgenaam van Wundt & hierdoor dacht men lange tijd dat 

Wundt ook geïnteresseerd was in het structuralisme 

o structuralisme kreeg weinig navolging door 3 hoofdredenen: 

1) introspectie geeft niet intuïtief toegang tot elementaire processen 

(gedachten zonder bewust spoor), was “training” voor nodig  

→ mensen zijn zich niet bewust van vele mentale processen en 

kunnen ze vaak niet rapporteren, laat staan analyseren 

→ toen hij probeerde om proefpersonen de mentale processen die ze 

doormaakten te laten beschrijven, zag hij dat zij eigenlijk niet 

zoveel mentale processen konden beschrijven 

→ vb.: bij keuze-making, maakte ze wel een keuze maar ze konden 

niet zeggen waarom.   

→ 1ste reactie vaak ‘ik zie niks’   

vb.: 2+2 = 4 → we weten het antwoord, maar niet hoe we het 

gedaan hebben & 43 x 56 → we kunnen wel zeggen hoe 

→ over heel veel gedachten kunnen we niet nadenken, want weinig 

toegang tot  

2) leverde weinig praktisch nut op 

3) aangevallen door gestaltpsychologie: perceptie is meer dan de som van de 

elementaire gewaarwording 

→ m.a.w. het structuralisme is niet zo interessant omdat iets gaan 

opdelen je niet veel verder zal brengen, de geest is niet simpelweg 

te verklaren door het te gaan opdelen, men kan beter kijken naar 

het geheel 

→ hij neemt een muziekstukje en kijkt naar de aparte noten, maar 

hiermee komt hij niet tot de perceptie van muziek  

→ wat wij ervaren kan je niet begrijpen door het op te delen in 

kleinere elementen  

→ ze hadden veel aandacht voor illusies: punt tegen structuralisme 

a.d.h.v. illusies bewijzen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. FRANKRIJK 

 

Frankrijk verschilt van Duitsland 

o land dat heel sterk stond & samen met Duitsland machtscentrum 

o land bleef binnen katholieke kerk 

o geen nieuwe dingen, maar ontworstelen aan wat er bestaat  
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Grote invloed Comte  

o psychologie was een populair topic in de Franse filosofie, maar liep achter op 

andere landen = door invloed Comte 

o psychologie behoorde volgens hem tot de metafysica en niet tot de nieuwe, 

betere natuurwetenschappen → psychologie is geen wetenschap, maar het laatste 

stadia van de metafysica 

o je moet aan sociologie doen  

o er heerste twijfel in de Franse gedachtegang dat psychologie tot de humane 

wetenschappen behoorde en niet tot de natuurwetenschappen 

 

Ribot (Frans filosoof) 

o ging tegen Comte in door boeken te schrijven over de ontdekkingen in Duitsland 

en Groot-Brittannië 

• om zijn collega’s aan te tonen hoe ver zij achterstonden  

• vond dat ze dingen aan het missen waren & ze over veel interessante 

zaken bezig waren in de psychologie → dus schreef hierover  

o men kan een goede positivist (= geloven in wetenschap) zijn zonder Comte in 

alles te volgen  

o introspectie is niet volledig waardeloos: 

a) de geest kan meer dan 1 inhoud tegelijk aan, dus waarom zou zij het eigen 

bewustzijn niet kunnen bekijken op hetzelfde moment dat die aan het 

redeneren is? vb.: de geest kan tegelijkertijd aandacht richten op meer 

dan één iets & als we dit kunnen is het mogelijk dat een deel v/d geest een 

ander ding waarneemt  

b) introspectie kan op herinneringen gebaseerd zijn: laat toe dat mensen  

zelfs voor taken die te moeilijk zijn om simultaan de processen te volgen 

die in hun hoofd zitten, je nog altijd post hoc kan gaan kijken naar de 

processen die je hebt meegemaakt 

c) als introspectie geen valide informatie oplevert, wat zijn dan de menselijke 

functies?  

→ Comte geloofde in menselijke functies, als je gelooft in deze 

faculteiten moet je ze ook kunnen onderzoeken  

→ Comte was voorstander van de frenologie van de hersendelen 

(beruste op het feit dat men bepaalde mentale vermogens bevatte), 

hoe konden deze vermogens gevonden worden als men niet op 

introspectie kan berusten? 

d) introspectie kan gecombineerd worden met experimenten  

→ empirische observatie en verificatie 

→ introspectie moet niet wetenschappelijke methode vervangen & 

wetenschappelijke methode moeten niet introspectie vervangen: ze 

moeten elkaar aanvullen  

→ het ene sluit het andere niet uit  

o Ribot deed zelf geen experimenteel onderzoek ( wetenschappelijke methode) 

• ze noemen hem soms wel eens William James → veel reclame maken, 

maar zelf niet aan psychologisch onderzoek doen 

• argument gebruikt om de mogelijkheid v/e nieuwe psychologie te doen 

ontstaan, o.b.v. subjectieve psychologische fenomenen, het bewustzijn, 

geheugen en redeneren, maar heeft dit nooit naar de praktijk omgezet  
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Een ander grote input voor de ontwikkeling van de psychologie in Frankrijk kwam van 

medisch onderzoek, beide gerelateerd aan de functionering van het brein en het 

behandelen van mentale stoornissen. 

 

Charcot 

o veel invloed in Frankrijk, vooral groot figuur in de 19de eeuwse Franse psychiatrie 

o “neuroloog” verantwoordelijk voor “Hôpital de la Salpêtrière”: afdeling psychiatrie, 

één v/d grootste behandelingscentra in Europa voor zenuwstoornissen 

o Mesmer: (dierlijk) magnetisme & gaf shows met hypnose → Charcot hier sterk 

van onder de indruk  

• Mesmer werd ervan overtuigd dat bewegingen van de zon, de maan, de 

planeten en de sterren het menselijk lichaam beïnvloeden in termen van 

“dierlijk magnetisme” 

• hij dacht dat bepaalde ziekten en stoornissen konden opgelost worden door 

patiënten een magnetische staaf te laten aanraken 

• uiteindelijk besloot een commissie dat het dierlijk magnetisme niet bestond 

& werd hij het land uitgezet 

• zijn idee bleef wel nog nazinderen, vooral de trance, de hypnose waarin 

mensen zich konden bevinden was interessant   

o Charcot: door hypnose te bestuderen kan men hysterie en epilepsie begrijpen  

• men dacht toen nog dat het een psychische ziekte was: kwam voor bij 

vrouwen en werd veroorzaakt door de baarmoeder, het was een 

emotionele uitlating en daarbij behorende fysieke symptomen  

• personen onder hypnose kunnen dezelfde symptomen vertonen als 

personen met hysterie vb.: hysterische verlamming, m.a.w. hypnose kan 

gerelateerd worden of is evenredig aan hysterie  

• vooral trance belangrijk 

o hypnose uitoefenen op patiënten 

• personen onder hypnose deden zaken die toen medisch niet konden  

vb.: verlamde mensen die niet kunnen lopen (wel bewegingen vertonen in 

de slaap) → konden lopen onder hypnose 

o gelijkaardige stadia in hypnose, epilepsie en hysterie: in hun pure vorm, toonden 

de aanvallen in de drie fenomenen een standaard volgorde van stadia   

• in hypnose had je 3 stadia: 

a) lethargie: slapen  

b) kataplexie: plots verlies van functioneren spieren  

c) slaapwandelen: acties uitvoeren in een staat van slapen zonder het 

te herinneringen achteraf  

• in epilepsie had je 3 stadia:  

a) aura: gevoel dat er een aanval komt  

b) tonische fase: stijve spieren en bewustzijn verliezen  

c) clonische fase: stuiptrekkingen  

• in hysterie had je 4 stadia:  

a) epileptoïde fase: gevoel dat aanval begint  

b) grote bewegingen fase: grote, ongecontroleerde bewegingen  

c) hallucinatorische fase: zelf-opgewekte sensaties ervaren  

d) delirische fase: het afnemen met ongeorganiseerd gedrag en 

verminderde aandacht 
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o hysterie kon uitgelokt worden door de hysterogene zone van het lichaam aan te 

raken (wat die zones precies waren, is weinig over terug te vinden)  

o publieke demonstraties van hysterische patiënten onder hypnose  

• men dacht toen nog dat het met magnetisme te maken had  

vb.: als ik de magneet zo hou kan hij wandelen & als ik de magneet zo 

hou dan is hij verlamd 

• hij zei ook dat hij de opeenvolging van de stadia kon omkeren als die een 

magneet voor de patiënten hield en die daarna omdraaide, de polariteit 

veranderen verandert ook de polariteit van de symptomenopvolging 

 

Kritiek op Charcot  

o de meeste kritiek kwam van zijn 2 landgenoten Liébeault en Bernheim die in 

Nancy werkten 

o hypnose is geen stoornis, maar komt in alle mensen tot op zekere hoogte voor 

o stadia niet altijd aanwezig 

o hypnose is een toestand gelijkend op slaap teweeg gebracht door suggestie van 

de hypnotiseur en niet zozeer door een stoornis  

o Delboeuf (Belgische professor)  

• boek geschreven  

• de patiënten voerden enkel uit wat hen gesuggereerd word  

• duidelijk hoorbare instructies en zichtbare magneet → de proefleider zei op 

voorhand wat er ging gebeuren terwijl proefpersoon het kon horen, dus 

moet ook kunnen wanneer er niks gezegd wordt & zonder instructies 

gebeurde er niks 

• enige reden van effecten → patiënten goede indruk maken op dokter 

• vraagkarakteristieken → als we weten wat verwacht wordt, zijn we geneigd 

dit te doen  

 

Binet 

o eerst medische studies (want familie deed dit), maar hij hield niet van vlees en 

bloed, dus is hij rechten gaan studeren  

o na rechten doctoraat gemaakt → meer en meer aangetrokken door filosofie en 

bepaalde departement van psychologie  

o begon zij carrière bij Charcot als vrijwillig assistent  

→ kwam uit een welgestelde familie, dus kon het zich permitteren om te gaan 

werken zonder betaald te worden  

o werd aan het twijfelen gebracht door Delboeuf en veranderde o.a. daarom van 

onderwerp  

• doctoraat bij schoonvader gaan doen over insecten 

• zijn hart lag bij de psychologie  

• geheugentaken bij kinderen  

o medewerker in het 1ste labo aan de Sorbonne 

• eerste labo in Frankrijk  

• Binet aangeboden (niet betaald worden)  

• zowel bij Charcot als hier niet benoemd tot hoogleraar omdat hij een 

doctoraat in insecten had en niet in de filosofie  
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• later gedistantieerd van labo & zelf nieuw labo opgericht waar hij zijn echte 

interesse kon ontwikkelen → hoe leren kinderen en hoe ontwikkelen 

kinderen  

o stichter van het tijdschrift “L’Année Psychologique”  

o invoering v/d leerplicht: geconfronteerd met de vraag hoe te besluiten of 

kinderen niet naar school konden gaan  

• voordien had je kinderen die wel wilde maar niet mochten & kinderen die 

niet wilde maar moeten  

• leerplicht: geconfronteerd met het feit dat sommige kinderen dit niet 

kunnen  

• schrik dat dit door één of andere staatsambtenaar beslist ging worden → 

men kon het beter op een objectieve manier vaststellen (= litteken van 

Delboeuf) wie wel naar school kan & wie ze moeten moeten helpen, want 

op een subjectieve manier zou SES een enorme invloed hebben 

o onderzocht intelligentie met eenvoudige proefjes, zoals Galton  

• vb.: scherpte v/h zicht, kracht v/d handdruk, gehoord, snelheid van 

reageren, grootte v/d schedel) 

• tot intelligentietest komen  

o samenwerking met Simon  

• doctoraat in geneeskunde 

• hij onderzocht intelligentie in een gesticht waar de hoofdgeneesheer de 

intelligentie bepaalde op basis v/e reeks eenvoudige vragen 

• als de proef werkt, dan moesten deze kinderen slechter presteren dan 

normale kinderen → zien welke proefjes een verschil maken  

• geneesheer had een vragenlijst opgesteld om te zien wat de kinderen 

kunnen van “wat is je naam?” tot moeilijkere vragen  

o op zoek naar eenvoudige taken die normale kinderen van een zekere leeftijd 

konden oplossen → intelligentie mocht geen functie zijn v/d opvoeding, vandaar 

gingen ze voor eenvoudige taakjes die iedereen kan  

vb.: gedichtje van buiten leren, aantal cijfers herhalen  

o door het vergelijken v/d mentale leeftijd met de echte leeftijd v/e kind was het 

mogelijk om te zien of het kind presteerde zoals verwacht, beter of slechter  

o uitproberen en valideren: 1906 1ste IQ test  

o snelle verspreiding v/d IQ test over de hele wereld 

• van Frankrijk naar België en via België naar Amerika  

o invloed op de ontwikkelingspsychologie via Piaget  

• vraagt aan kinderen “wat is hier dom aan?” → heb je een bepaalde leeftijd 

voor nodig  

• van Binet idee gekregen dat kinderen op jongere leeftijd op een andere 

manier denken dan oudere kinderen  
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4. FREUD EN DE PSYCHOANALYSE 

 

Op dit punt is het noodzakelijk om het onderwerp over hoe psychologie zijn weg zocht in 

verschillende universiteiten over de wereld, even te onderbreken. Dit doen we omdat in 

Wenen een andere beweging plaats vond. Deze ontwikkeling deed zich voor buiten de 

academies en ook buiten de psychologie. Toch zal het zo een sterk effect hebben op de 

psychologie dat we het niet buiten beschouwing kunnen laten. Het was de ontwikkeling 

van de psychoanalyse als een behandeling van mentale stoornissen door Freud.   

 

 

Behandeling van mentale stoornissen: 

o lange tijd uitsluitend informele verzorging door gezin en familie (en soms de kerk 

een beetje)  

• goed maar zeer sterk verschillend tussen families  

→ werden vaak opgesloten uit schaamte en angst voor ongelukken  

→ sommige als dieren behandelt vb.: in kot apart, halsketting hebben 

• buitenwereld onverschillig en misprijzend 

• als geen familie (meer), sterven of aansluiten bij rondreizende zwervers  

→ bedelen en stelen  

→ wanneer er iets negatiefs gebeurde op een plek waar ze kwamen, 

hadden ze zogezegd de duivel binnen gebracht, ze werden als 

zondebok gebruikt  

o naarmate steden groeiden en sociale interacties complexer worden (16de eeuw) 

minder tolerantie voor afwijkingen  

o “lastige” individuen werden opgesloten in een asiel, waar ze behandeld werden als 

misdadigers die heropgevoed moesten worden of als dieren  

• mensen trokken naar de steden & waren afhankelijker van elkaar 

• je moest op mensen kunnen vertrouwen, degene waarop je niet kon 

vertrouwen → uitschot & werden opgesloten in gevangenissen 

• ze moesten weg van de straat, want hier hinderde ze mensen  

• behandeling als misdadigers of als dieren vb.: op roosters zodat als ze hun 

behoeften deden het er gewoon doorging, folteren, …  

o onder invloed van de Verlichting werden asielen meer gezien als 

gezondheidsinstellingen (Franse revolutie, Pinel) 

• mensen zijn zieken/patiënten en geen dieren/misdadigers 

• ze moeten verzorgd worden  

o twee soorten behandelingen in de nieuwe centra 

1) “medische” behandeling  

vb.: bloedzuigers, koude baden, aderlatingen, … → aantal geneesmiddelen 

ontstaan door neveneffect van deze methode  

2) moreel heropvoeden door autoriteitsfiguren met voorbeeldfunctie  

vb.: dokter, priester, verplegers, …  

o financiering vaak gebrekkig, zeker wanneer de familie niet kon bijdragen (zelfs na 

hervorming door Pinel) 

• bestaat uit giften & soms geld van de kerk  

• de staat had er geen aandeel in  
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Opkomst van neurologen:  

→ niet meer puur medisch of puur opvoedkundig  

o door hernieuwde aandacht voor de biologische oorzaak van sommige stoornissen, 

grotere rol medici, die zich neurologen gingen noemen 

o vb.: syfilis  

• behandelen om wanen/krankzinnigheid te voorkomen 

• veel v/d patiënten waren syfilis patiënten waarbij het uitgebreid was naar 

de hersenen  

o vooral geïnteresseerd in de mildere vormen (opkomst bourgeoisie)  

vb.: nervositeit, hysterie en neurasthenie  

o zorgden ervoor dat nu enkel de echt erge gevallen nog behandeld werden in de 

gestichten en voor de mildere gevallen startten zij met privépraktijken die 

hypnose en suggestie toepaste voor psychisch lijden  

o Charcot was een grote voorganger van deze beweging & Sigmund Freud startte 

ook een privépraktijk startte 

 

 

Freud 

o joods & vond ook moeilijk een leerstoel  

o kwam uit fysiologie en zocht weg naar eigen uitoefening → geïnteresseerd in 

behandeling van mentale stoornissen  

o was één van de neurologen in Wenen → algemene arts met aandacht voor 

psychisch lijden  

o deed onderzoek naar topics zoals afasie onder de supervisie van von Brücke 

o invloed von Brücke (psychodynamiek: organismen bestaan uit energiesystemen), 

Charcot en Breuer  

o een carrière als professor zat er niet in en Freud startte een privé praktijk dat 

gespecialiseerd was in neurologie 

o begon “psychologische behandeling” gebaseerd op gesprek als derde manier 

van behandelen tussen medisch & opvoedkundig 

o hij sprak met hen als mensen en niet als kinderen  

o werd ervan overtuigd dat hysteriesymptomen teruggingen op onbewuste seksuele 

ervaringen of fantasieën uit de kindertijd  

o hij kon die symptomen verminderen of wegnemen door te praten met de 

patiënten en de pijnlijke emoties op te rakelen en hen zo van hun emotionele 

energie te ontdoen 

o Copernicaanse revolutie? → nieuwe revolutie waarbij geest belangrijk  

o psychoanalyse (theorie en therapie) nam de psychiatrie over 

• de psychoanalyse was de eerste coherente manier om patiënten met 

mentale stoornissen te gaan behandelen en was compatibel met wat 

Charcot deed dat het veel aanhang krijg  

• psychiatrie onder invloed van psychoanalyse 

• vandaag nog altijd zo vb.: in Frankrijk  

o neurologen gingen zich beperken tot de anatomie en de fysiologie van de 

hersenen (vroegere fysiologen werden neurologen) om minder met het 

behandelen bezig te zijn 
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Onderzoeksmethoden:   

o medische gevalsstudies: in zijn privépraktijk kwamen mensen op bezoek, de data 

die hij verzamelde waren gevalstudies, de validiteit van zijn werk hing af van de 

cross-checking met de klinische evidentie die er al was 

o prioriteit van de theorie en de theoreticus (m.a.w. prioriteit aan deductie i.p.v. 

observatie en inductie)  

• gaven het door aan studenten, maar sommige hadden een andere mening  

• leidde tot een snelle versplintering  

o introspectie en interpretatie van de therapeut, want patiënt geen toegang tot 

onbewuste conflicten  

• aanhanger van introspectie, maar niet op de manier dat James of Wundt 

dat deden, voor Freud was introspectie het vertellen van gedachten, 

emoties en gevoelens, maar men mag daar niet de letterlijke betekenis 

van nemen, men moet zien wat daar achter schuilt 

• patiënt kan enkel het bewuste zeggen & het is de taak v/d psycholoog om 

het te interpreteren  

• gevaar: je hebt twee zaken nodig  

a) datgene wat geïnterpreteerd moet worden  

b) degene die interpreteert  

→ veel afhankelijk van degene die interpreteert  

 

Hij had eigenlijk vrij weinig data, maar toch o.b.v. die data ging hij grote theorieën en 

conclusies trekken. Wat daar vooral inzat was zijn eigen redeneren en niet zozeer het 

empirische. Vandaar is de psychoanalyse een beetje een buitenbeentje. 

 

5. UK 

 

UK: denken dat ze alles hebben uitgevonden   

o op vlak van universiteiten liepen ze achter  

o hadden halve wereld gekoloniseerd, scheepvaar & veel geld  

o UK bestaat uit 4 delen: Engeland, Wales, Schotland & Noord-Ierland  

 

Machtig imperium met interessante denkers 

o epistemologie (empirisme) 

o natuurwetenschappers (biologie) → natuurfilosofen genoemd (waaronder Darwin) 

→ gebeurde niet aan de universiteiten in Engeland  

o imperium verzwakte snel, zeker op het gebied v/d psychologie  

 

Echter immobilisme van de universiteiten  

o monopolie van Oxford & Cambridge in Engeland  

• ze domineerde & er mochten geen andere universiteiten gebouwd worden 

• wel in Schotland (lange tijd onafhankelijk van Engeland)   

o sterk gedomineerd door de kerk en traditionele opvoeding  

• na Henri VIII  

• traditionele Latijns en Griekse opvoeding, m.a.w. nadruk werd gelegd op 

de humane wetenschappen (taal, wijsbegeerte, wiskunde, letteren, …) en 

veel minder op de harde natuurwetenschappen. 

o wetenschappelijk onderzoek gebeurde buiten de universiteiten  



53 
 

 

vb.: Newton werkte aan deze universiteit, maar moest alles doen buiten zijn uren 

en werd pas heel laat aan deze universiteiten gedoceerd  

o 3 soorten die aan onderzoek konden doen:  

a) rijke gentlemen, m.a.w. je kon enkel studeren als je katholiek en een man 

was want dan had je eigen middelen om het onderzoek te financieren  

b) verenigingen (Societies) en kleine centra (mecenaat) vb.: Royal society  

c) auteurs van boeken en artikels (op deze manier geld binnenhalen)  

 

 

Cambridge 

o filosofie, biologie & godsdienst → filosofen het meest geïnteresseerd 

o mislukte poging om een psychologielabo te beginnen in 1887 met Cattell 

• was rijk & bij Wundt geweest 

• proberen aantrekken tot Cambridge: kreeg de middelen om een lab op te 

richten, maar zag dat er geen mogelijkheden waren voor een carrière  

• hij kreeg een aanbod vanuit Amerika en is meteen vertrokken  

o 2de poging in 1893 met Rivers  

• ging op trektocht en was dus 2 jaar weg  

• heeft wel een tijdschrift opricht: Britisch Journal of Psychology  

o 3de poging in 1912 door Myers  

• betaalde zichzelf & dynamisch persoon  

• WOI → arts & naam gegeven aan schelshock (behandelde deze soldaten) 

• wou toegepaste psychologie doen & instituut gestart in Londen  

• vertrok na WOII (was meer geïnteresseerd in een ander domein van de 

psychologie)  

 

 

Oxford 

o Titchener (ging weg naar Cornell) & Oxford was blij dat ze geen psychologielabo 

meer moesten inrichten  

o readership gesponsord door Wilde (een uitvinder)  

• veel rijke mensen & soms gift doen voor een bepaalde leerstoel 

• wilde vooral morele filosofie, hier mocht uitdrukkelijk geen experimentele 

psychologie of filosofie gebeuren → ging dus over mental philosophy (geen 

experimental!) 

• er was dus een leerstoel die te maken had met psychologie, maar het 

moest moraal filosofie/psychologie zijn  

o McDougall benoemd die toch experimenten deed ondanks de richtlijnen en na 

WOI ook vertrok naar de VS 

o na zijn vertrek was experimentele psychologie zo goed als verdwenen voor 15 

jaar in Oxford, totdat de universiteit een gift kreeg van een vrouw genaamd 

Watts: de geldsom werd gebruikt voor een nieuw legaat in 1935 en dit was het 

begin van de department of experimental psychology in Oxford  

 

 

→ gaandeweg nieuwe universiteiten gekomen (vb.: in Schotland)  
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University College London (UCL) 

o opgericht als alternatief om een universitaire opleiding te geven aan Katholieken, 

Joden, afvalligen en vrouwen → iedereen mocht hier studeren (niet enkel mannen 

en katholieken)  

o sterkere interesse in de opkomende natuurwetenschappen (het keek minder naar 

de traditionele waarden v/d protestante kerk)  

o aangezien de UCL veel meer geïnteresseerd was in de natuurwetenschappen en 

meer open stonden voor de empirische studie van de menselijke geest, werd er 

een leerstoel (hoogleraarspost) voor logica en filosofie van de geest opgericht 

→ deze mocht expliciet niet gaan naar iemand van religieuze afkomst, dus niet 

naar een clericus, aldus George Grote 

o Sully 

• na de dood van Robertson (persoon die de leerstoel had) werd de positie 

toegewezen aan James Sully 

• oprichting eigen experimenteel psychologie labo  

= vrij laat → in België al 20 jaar labo  

• oprichting British Psychological Society  

o aanwezigheid van Galton  

• rijk persoon die zichzelf betaalde  

• hebben ze proberen binnen te krijgen binnen de psychologie (hij voelde 

zich eerder een bioloog)  

• verandering van onderwerpen  

→ individuele verschillen: inspanningen om de erfelijkheid van 

eigenschappen te bestuderen 

→ ontwikkelen statistiek voor biologie: Galton was betrokken bij een 

groep van jonge wiskundigen waarvan de belangrijkste Karl Pearson 

was die zich bezig hield met statistiek voor biologie 

→ Pearson, Spearman (correlaties): samen met Galton ontwikkelde 

Pearson de correlatiecoëfficiënt, op die manier werd de UCL het 

brandpunt van de oprichting van de moderne statistische methode, 

er werd ook een leerstoel gegeven aan Charles Spearman 

 

Schotland 

o 4 universiteiten, had zijn eigen dynamiek  

o Alexander Bain  

• richtte het tijdschrift Mind op 

• in dit tijdschrift was er op een bepaald moment een publicatie van Joseph 

Jacobs: hij onderzocht het geheugen door kortetermijngeheugentaak, hij 

liet kinderen zoveel mogelijk cijfers onthouden & bleek dat slimmere 

kinderen dit beter konden 

• m.a.w. Jacobs ontdekking van de korte termijn geheugentaak en 

individuele verschillen hierin, m.a.w. KTG correleert met intelligentie  

• zeer belangrijke publicatie want hierin werd het kortetermijngeheugen voor 

het eerst beschreven en hoe je dit kon meten 

• Binet las dit artikel en werd hierdoor beïnvloed 

o Stout: publiceerde verschillende edities van de Manual of psychology, dat een 

standaard handboek voor generaties van psychologiestudenten werd in de UK 
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6. GENT 

 

Jules-Jean Van Biervliet 

o studeerde in Leuven  

o aanstelling 1890 Faculteit Wijsbegeerte & Letteren  

o studiebezoek aan Wundt in 1891 & seminarie hier opgericht  

o directeur-diensthoofd Seminarie en laboratorium voor experimentele, differentiële 

en genetische psychologie 1891-1914, 1920-1930 (tussen wereldoorlogen in)  

o belangrijk persoon → was ook verschillende keren decaan van de faculteit 

 

Verdere ontwikkelingen: 3 mogelijke oorsprongen  

a) filosofie b) biologie c) opvoedkunde d) religie 

 

1927: Hoger Instituut voor Opvoedkunde in de faculteit Wijsbegeerte & Letteren  

• Jules vooral vanuit opvoedkunde 

1947: Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen in de faculteit Wijsbegeerte & 

Letteren  

• na WO opnieuw benoemd = toenemende invloed van wetenschappen zien  

1964: Instituut voor Psychologische en Pedagogische Wetenschappen in de faculteit 

Wijsbegeerte & Letteren  

• nog altijd op Bladijnberg, maar psychologie er bij gekomen  

1969-1970: Faculteit voor Psychologie en Pedagogische Wetenschappen  

• 50 jaar geleden  

• onafhankelijke faculteit voor psychologische en pedagogische wetenschappen  

• 20 jaar geleden verandert → vroeger bachelor voor pedagogen en psychologen 

hetzelfde  

 

7. WAT OVER DE 5 SCHOLEN?  

 

Traditionele visie op de geschiedenis van de psychologie in inleidende boeken: 

1) structuralisme (Wundt, Titchener) 

2) functionalisme (Amerika) 

3) behaviorisme (Amerika) 

4) gestaltpsychologie (Europa) 

5) psychoanalyse 

→ als we kijken naar de echte geschiedenis, zien we geen strijd tussen deze 5 scholen  

 

Waar komt deze visie vandaan?  

o traditie in de filosofie om te spreken over scholen  

vb.: in boek van William James 20 à 50 scholen vermeld → vanaf 1 persoon met 

wat invloed en leerlingen  

o in ‘Principles of Psychology” tientallen scholen  

o aantallen scholen werd stelselmatig minder (uiteindelijk 5 overgehouden)  

o structuralisme kreeg meer belang dan het eigenlijk verdient 

• door Titchener en zijn leerling Boring 

• te veel gefocust op experimentele psychologie 

vb.: toegepaste psychologie past hier niet tussen  
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Je vindt weinig van de scholen terug als je naar de directe bronnen kijkt. Deze 

onderverdeling zegt meer over visie van auteurs dan wat psychologie eigenlijk was. Het 

is niet zo heel waarheidsgetrouw.   

 

Als we naar titels kijken van publicaties 

o we zien dat nergens deze scholen in de titels voor komen  

o wel een lezing over psychoanalyse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invloed Boring 

o schreef boek over de historie van experimentele psychologie 

o structuralisme te veel belang  

o geschiedschrijving als Hegeliaanse benadering (ze was verzot op Hegel)   

→ geschiedenis benaderen als een opeenvolging van 3 stadia  

a) these: iets wordt geloofd vb.: structuralisme 

b) antithese: datgene wordt in twijfel getrokken vb.: functionalisme 

c) synthese: samenvatting vb.: allebei van belang  

vb.: structuralisme vs. functionalisme 

vb.: structuralisme vs. gestaltpsychologie 

vb.: behaviorisme vs. functionalisme  

→ reden waarom 5 scholen ontstaan zijn  

 

Ook nu nog aantrekkingskracht van Hegeliaanse benadering: 

o structuralisme en functionalisme (bestuderen menselijke geest) 

→ bestuderen goed onderwerp, maar op de foute manier (introspectie) 

o behaviorisme (enkel gedragingen) 

→ bestuderen fout onderwerp, maar wel goede methode 

o cognitieve psychologie 

→ bestuderen goed onderwerp en goede methode 

 

Wat wel blijft, is psychoanalyse als anders dan de andere vier scholen: 

o geesteswetenschappen vs. natuurwetenschappen (cf. de 2 culturen) 
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H7: MIND-BRAIN, VRIJE WIL EN BEWUSTZIJN 

1. ONS ZELF 

 

Mensen hebben de overtuiging dat ze een consistent individu zijn met persoonlijke 

ervaringen, gevoelens en overtuigingen die op een coherente en doelmatige manier 

omgaat met de omgeving 

vb.: geconfronteerd worden met coronavirus & hier op een coherente en doelmatige 

manier mee omgaan  

o we hebben een zelf 

o door ons zelf kunnen we nadenken over ons functioneren en wat ons overkomt 

→ hierdoor kunnen we plannen maken  

o ons zelf is de essentie van ons bestaan, m.a.w. wie we zijn, zien we als de 

essentie van ons bestaan  

o ons zelf beslist wat we doen, het heeft beslissingsrecht over of we een bepaalde 

handeling wel of niet zullen doen  

 

2. RELATIE ZELF-HERSENEN?  

 

Dit brengt een vraag naar boven: waar komt ons zelf vandaan? Wat zorgt ervoor dat we 

kunnen denken, een “geest” hebben? M.a.w. hoe kan hersenactiviteit (niks anders dan 

synaptische activiteit) aanleiding geven tot een gevoel van zelf? → mind-brain problem  

 

Drie theorieën voorgesteld:  

1) dualisme → de geest is onafhankelijk van de hersenen  

2) materialisme → de geest volgt automatisch uit de werking van de hersenen  

• reactie op dualisme  

• de geest is niet onafhankelijk van de hersenen, de geest is juist de 

hersenen, komt voort uit de werking v/d hersenen  

3) functionalisme → de geest is informatiewerking die door de hersenen uitgevoerd 

(= functionalisme binnen de wetenschapsfilosofie, dus niet functionalisme binnen 

de psychologie)  

 

3. DUALISME 

 

Wanneer geleerden refereren naar mind, dan bedoelen ze de mogelijkheid van mensen 

(en dieren) om info te ontvangen, te voelen, denken, onthouden en willen. De oudste en 

intuïtief gezien meest aantrekkelijke visie van de mind is dat het iets is dat volledig los 

staat van het lichaam en het brein. De mind en het lichaam zijn twee verschillende 

dingen. Deze visie is bekend als het dualisme. 

 

De ziel (= geest, zelf) komt uit een andere instantie dan de wereld en bewoont het 

lichaam tijdelijk: 

o Plato 

• de ziel bestaat eerst en overleeft het lichaam 

• zielen zijn gemaakt van overblijfselen van de ziel van de kosmos en reizen 

tussen de kosmos en de menselijke lichamen waar ze tijdelijk inwonen 
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• omdat zielen van de kosmos komen, hebben ze kennis van de kosmos en 

de ideale vormen, als het lichaam sterft gaat de ziel terug naar de kosmos 

o Christendom  

• ziel komt van God uit de hemel 

• ziel komt even in ons lichaam & als we het op aarde goed doen, gaan we 

terug naar de hemel & anders naar de hel of het vagevuur  

• m.a.w. gelovigen geloven dat mensen een goddelijke ziel bezitten dat 

gecreëerd is door god, die tijdelijk in ons lichaam leeft en ons lichaam ook 

zal verlaten wanneer het lichaam sterft 

• de ziel is immaterieel en heeft het lichaam eigenlijk niet nodig 

o Descartes  

• 1ste filosoof die echt sprak over het verband tussen de geest en de materie, 

vandaar soms ook Cartesiaans dualisme genoemd  

• ziel heeft geen uitgebreidheid in de ruimte, is immaterieel 

→ de ziel is dus iets helemaal anders dan het lichaam (heeft geen volume, 

breedte, diepte, hoogte, je kan het niet zien … = immaterieel)  

• mensen bestaan uit een goddelijke immateriële ziel in een gesofisticeerd 

lichaam & de ziel vormt het denken van de persoon, aangezien de ziel 

goddelijke informatie naar mensen brengt, vandaar hadden mensen dus 

aangeboren kennis die ze konden bereiken door het deductieve denken 

• lichaam is een gesofisticeerde machine die niet kan denken, als ziel uit het 

lichaam zou zijn, zou je een soort van robot zijn 

 

Is ook de intuïtieve overtuiging: de geest komt voort uit de hersenen, maar is niet de 

hersenen  

o hierdoor is het dualisme zo sterk  

o ook al geloof je niet in dualisme, ons handelen gaat er wel vanuit → alsof ons zelf 

volledig beslissingsrecht heeft, alsof ons zelf iets anders is dan het lichaam en de 

omgeving  

o dualisme is vandaag de dag nog steeds de fundamentele attitude die mensen 

hebben over de relatie tussen mind en hersenen: de geest komt voort uit de 

hersenen, maar we voelen dat de geest niet de hersenen is 

o het is voor velen ook een intuïtieve overtuiging en niet perse een 

wetenschappelijk argument 

 

In de tweede helft van de negentiende eeuw begonnen meer en meer wetenschappers 

het dualisme in vraag te stellen  

o ze voelden zich niet goed bij de religieuze visie op de ziel  

o toch wouden ze niet gewoon de geest zien als enkel hersenweefsel, dus gingen ze 

meer uit van een ambivalent dualisme  

 

Ook aanwezig bij de eerste psychologen, ook al werd het dualisme binnen de 

natuurwetenschappen meer en meer in vraag gesteld 

o ook al schreven ze in het begin van hun handboeken “wij geloven niet in 

dualisme” → was er toch sterk in aanwezig  

o komt overeen met intuïtie 

o scheiding tussen geest en lichaam legitimeerde het onderscheid tussen 

psycholoog en arts → hierdoor was er een apart studiegebied voor de geest  
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Plaatst de bewuste geest in het centrum van het menselijk functioneren  

o is gevoelsmatig het belangrijkste deel 

o controleert onze acties, waardoor er continuïteit ontstaat in ons handelen en ons 

zijn (want éénzelfde instantie controleert onze handelingen)  

o bevat persoonlijke ervaringen die we niet volledig aan anderen kunnen vertellen  

→ onszelf voelt en ervaart dingen die we niet aan andere kunnen verwoorden, het 

zit dieper dan dat wat we d.m.v. taal kunnen verwoorden  

 

Zelf daarom soms bewustzijn genoemd 

o bevat alle mentale ervaringen waar we over kunnen nadenken en die we door 

introspectie kunnen bereiken (= in ons zelf kijken)  

 

Als het bewustzijn alles regelt, dan kan niet gebeuren zonder dat het bewustzijn dit wil 

o vrije wil → alle handelingen staan onder controle van het zelf  

a) individu beslist volledig over eigen handelen op basis van motivatie en 

eigen doelstellingen  

b) keuze is het gevolg van overweging (rede) 

vb.: online lessen geven i.p.v. hoorcolleges  

c) maakt mens verantwoordelijk voor zijn handelingen  

vb.: maatregelen corona, omdat je niet verantwoordelijk wilt zijn voor 

verdere verspreiding en doden  

o bijkomende reden waarom dualisme intuïtief juist aanvoelt (wij zijn degene die 

actie ondernemen)  

 

Drie voorwaarden om over vrije wil te kunnen spreken: 

1) de persoon had anders kunnen handelen, er is een keuze 

vb.: er was een alternatief, men had anders kunnen beslissen  

2) de actie komt vanuit de persoon, geen externe druk 

vb.: online les geven, is dit zonder externe druk?  

3) de actie is het gevolg van een rationele overweging, niet wispelturig en 

onvoorspelbaar  

vb.: weten wat je doet, verantwoordelijkheidsgevoel hebben ( rechtssysteem: 

ontoerekeningsvatbaar)  

 

 

Problemen: 

→ hierdoor neemt niemand binnen de wetenschap dualisme nog voor waar aan  

o hoe kan een immateriële geest (die geen ruimte inneemt) het lichaam tot actie 

aanzetten?  

o hoe kan een immateriële geest hersenactiviteit veroorzaken?  

→ als er geen interactie is tussen het immateriële en materiële  

o wat gebeurt er wanneer we niet bij bewustzijn zijn? 

• Descartes: ik denk dus ik ben 

• Locke: stopt het zelf dan tijdens het slapen? → op dit moment valt je 

bewustzijn en vrije wil weg, betekent dat dan dat je ophoudt met te 

bestaan?  

o worden alle acties vanuit het bewustzijn gecontroleerd? → zou het kunnen dat we 

ons soms gedragen op manieren die we niet bewust gewild hebben?  
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• Leibniz 

→ we hebben te veel ervaringen om ons van alles bewust te zijn  

→ oneens met Descartes dat het universum gezien kon worden als een 

machine, in de plaats daarvan vergeleek hij het met een levend 

organisme: de bouwstenen van het universum waren 

energieblokken en ziel geïnvesteerde deeltjes = “monaden”  

→ maakte een onderscheid tussen 4 verschillende monaden: 

eenvoudige monaden, bewuste monaden, rationele monaden en 

opperste monaden & slechts van één daarvan zijn we ons bewust 

→ vb.: er bestaat heel veel in ons lichaam waarvan we niks weten, 

wat automatisch lijkt te gebeuren (vb.: bloedsomloop) buiten ons 

bewustzijn  

• Kant: geïnspireerd door Leibniz, begon zich ook af te vragen hoe veel 

verder de menselijke kennis was dan het deel waar mensen zich bewust 

van waren 

→ het onbewuste zag hij als duistere representaties “dunkele 

Vorstellungen”  

→ tegelijk leek hij zich niet goed te voelen bij de deur die hij had 

geopend naar het “donkere” en hield deze onbewuste 

representaties uit zijn meer serieuze filosofie 

• Duitse romantici 

→ de rede is maar het topje van de ijsberg, we worden bepaald door 

onze gevoelens waarvan we ons niet helemaal bewust zijn 

→ het meest interessante deel is actief in het onderbewustzijn  

→ men moet streven naar onbewuste artistieke productiviteit 

• Freud: onbewuste als kern van menselijke bestaan geformuleerd 

→ associeerden het onbewuste met seksuele en destructieve 

verlangens  

→ de studie van onbewuste processen ging nog verder tot ontdekt 

werd dat functies gecontroleerd worden door het ruggenmerg en 

niet door de cerebrale hemisferen, hierdoor stond het bewuste 

steeds minder centraal 

 

o de menselijke geest lijkt op andere mysterieuze krachten die aanvankelijk 

verondersteld werden binnen de wetenschappen → binnen wetenschap toen 

verklaringen die op animisme leken en later als fout bevonden werden zoals:  

• Flogiston  

→ men stelde zich de vraag hoe het komt dat sommige stoffen 

brandbaar zijn en andere niet vb.: benzine tegenover steen 

→ men dacht dat deze brandbare stoffen flogiston bevatten (maakt 

materiaal brandbaar) & bijna iedereen geloofde dit  

→ als dit waar is, hypothese: stof na het branden weegt minder dan 

dat de stof woog voor het branden  

→ klopte voor een aantal stoffen, maar niet allemaal (werden 

zwaarder na het branden), dit komt door de zuurstof die er in komt, 

maar dat wist men toen niet  

→ vervangen door interacties tussen zuurstof, koolstof, stikstof en 

zwavel 
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• Vital force (gaf levenskracht) 

→ men stelde zich de vraag hoe het kwam dat sommige dingen levend 

zijn en andere dingen niet 

→ dingen die de vital force hadden, waren levend  

→ in twijfel getrokken door onduidelijke scheidingslijn tussen 

organisch en anorganisch materiaal, zo kon men uit niet-levende 

dingen levende organisme maken 

→ ontdekking van cellen als de essentie van levend weefsel, m.a.w. 

levende organisme hebben een celstructuur en dit maakt het 

onderscheid met niet-levende organismen  

 

Mysteries zoals flogiston en vital force bleken chemische en biologische processen te zijn 

die gemanipuleerd konden worden. Hierdoor begonnen meer geleerden te beweren dat 

iets soortgelijk zou gebeuren met de geest. Eens dat alle hersenprocessen begrepen 

zouden zijn die mensen aanvoelden als hun “mind”, zouden deze simpelweg een product 

van het werkende brein zijn. Uit deze visie ontstond het materialisme. 

 

Conclusie: intuïtief meeste aantrek (individuele geest die alles beslist), maar 

wetenschappelijk geen evidentie voor  

 

4. MATERIALISME   

 

Het idee van een onafhankelijk ziel als de kern van het menselijke zijn begon voor Britse 

empiristen in de 18de en 19de eeuw niet meer plausibel te lijken. Toch moesten zij 

voorzichtig zijn met hun uitspraken om de kerk niet op stang te jagen. David Hume 

kwam openlijk uit voor zijn ideeën dat er geen reden was om in een ziel en God te 

geloven, en daarom werd hij belemmerd tot een academische post in de UK.  

 

De geest ontstaat vanzelf in een verwerkingssysteem dat zo complex is als de hersenen 

→ een individuele geest bestaat niet  

o als we hersenen zouden kunnen maken, dan zouden die automatisch een 

bewustzijn hebben  

vb.: computer maken die even complex is als de hersenen, dan zou daar 

automatisch een geest/bewustzijn ontstaan  

o ons eigen bewustzijn is alleen mogelijk op onze specifieke hersenen met hun 

eigen specifieke leergeschiedenis 

→ betekent dat ons bewustzijn uniek is, bewustzijn valt samen met de manier 

waarop de miljarden moleculen en cellen in onze hersenen gevormd zijn en 

met elkaar communiceren  

→ elke ervaring is uniek want ligt ergens in een heel specifieke en unieke 

combinatie van moleculen en cellen  

→ alleen mijn geest kan in mijn hersenen bestaan  

→ mijn geest is de cumulatie van alles wat er in mijn leven gebeurd is tot nu 

toe 

 

De vervanging door materialisme was niet zonder gevolgen voor de ideeën van 

bewustzijn en vrije wil. We geven enkele voorbeelden van de meest extreme posities 

waar materialisme toe leidde. 
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Gevolgen voor bewustzijn: 

o het bewustzijn als het centrum van de menselijke geest en de controleur van onze 

daden is een illusie en bestaat niet (= volkspsychologie) → we kunnen die indruk 

hebben, maar het komt niet overeen met de realiteit  

o door die illusie begrijpen we het functioneren van onszelf en anderen verkeerd 

→ we denken dat iedereen controleren heeft terwijl dat eigenlijk niet zo is  

o ons functioneren wordt in de eerste plaats bepaald door onze hersenen die op 

stimuli in de buitenwereld reageren  

→ deze overtuiging komt heel sterk overeen met het behaviorisme: wat we doen 

is niks anders dan reacties geven op stimuli in de buitenwereld  

o veel experimenten in de sociale psychologie tonen aan dat mensen anders 

reageren dan ze van zichzelf denken  

vb.: hulp geven, gehoorzamen aan bevelen, makkelijker onderhavig aan paniek 

→ indruk dat we anders zouden reageren, makkelijk te verklaren vanuit het idee 

dat de geest een automatische reactie is vanuit de hersenen op de omgeving  

 

 

Deze bevindingen tonen aan dat de bewuste menselijke geest niet de controleur is van 

ons gedrag, maar dat dat slechts een illusie is die schadelijke gevolgen kan hebben. Als 

ons bewustzijn niet de controleur is van onze acties, impliceert dit dan ook dat we geen 

vrije wil hebben, dat onze acties eigenlijk bepaald worden door onze biologische opmaak? 

 

 

Gevolgen voor vrije wil 

o onze acties worden bepaald door onze biologie (hoe ons lichaam functioneert en 

denkt nodig te hebben) en niet door een onafhankelijk geest  

o hypothese van filosoof Dawkin: hersenen zijn ontstaan om genen te kunnen 

voortplanten  

• het is niet het lichaam dat bepaalt wat we doen, want het lichaam komt en 

gaat, wat wel blijft bestaan zijn de genen en het DNA waaruit het lichaam 

wordt gemaakt → wat er gebeurd op aarde zijn genen die zich proberen 

verder te zetten/reproduceren  

• mensen zijn overlevingsmachines van de genen, net zoals alle andere 

levende organismen  

• het zijn niet individuen of soorten die zich willen voortplanten, maar genen 

→ verklaart grote gelijkenis in de genen van verschillende levende wezens 

→ genen blijven altijd hetzelfde (soms kleine mutaties) 

→ als er over een paar miljoen jaar, geen mensen meer zijn, kan je er nog 

altijd van uit gaan dat genen er heel sterk op zullen lijken  

vb.: DNA muis lijkt heel hard op DNA v/e mens (genen instaat om alles te 

gebruiken om zich te reproduceren) 

• mensen zijn geen individuen, maar robotten, slaven, automaten gebruikt 

door de genen om zich voort te planten net zoals bacteriën en virussen dit 

zijn voor genen  

 

Omdat vele onderzoekers materialsme boven dualisme verkiezen, wilt dit niet zeggen dat 

de materialistische benadering zonder problemen is. 
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Problemen: 

o als gedachten automatisch ontstaan uit een toevallige anatomische constructie, 

hoe kunnen we dan weten of gedachten gelijklopen zijn? 

• veel verschillende manieren om een gedachte te realiseren in de hersenen  

• vb.: gedachten één maakt gebruik van een groepje cellen en gedachten 

twee maakt gebruik van een ander groepje cellen  

• ze kunnen niet hetzelfde groepje cellen zijn, want anders kan je geen 

onderscheid maken tussen de twee verschillende gedachten → hoe weet je 

dan of hoe wordt bepaald of die twee gedachten dezelfde zijn? 

• geld zowel tussen mensen (want in elke mens op unieke manier 

gerealiseerd) als binnenin het individu (als je nu een bepaalde gedachten 

hebt en over een paar dagen opnieuw, hoe weet je dan dat dat dezelfde 

zijn?) 

= identiteitsprobleem genoemd 

o geen enkele ingewikkelde machinerie die tot nog toe gebouwd werd, heeft geleid 

tot het spontaan ontstaan van een bewustzijn  

→ oorspronkelijke manier van computers maken, was om die complexiteit te 

vinden die zou aanleiden tot een bewustzijn (= niet gelukt) 

o de machines die het dichtst komen bij de informatieverwerking van de hersenen 

werken op een heel andere manier  

→ men kon veel meer bereiken door het heel eenvoudig te houden (= begin van 

functionalisme geweest) 

 

5. FUNCTIONALISME 

 

Omdat mensen in de materialistische benadering vaker vergeleken werden met robots 

gecontroleerd door hun biologie was het normaal voor filosofen van de mind om een oog 

te houden op de ontwikkelingen in artificiële intelligentie. Het functionalisme gaat 

ervanuit dat wij mensen eigenlijk computers zijn, een Turing machine. 

 

Invloed van computers: 

o hoe een computer specifiek werkt, doet er niet veel toe  

• jij kan bijvoorbeeld iets kopiëren van het internet en op jouw computer, 

gsm, tablet, … zetten die allemaal met verschillende operatingssystems 

werken → de informatie op een andere manier realiseren 

• vroeger kon je niet over systemen heen informatie genereren 

• hoe een computer specifiek werkt, doet er dus niet toe  

o wat belangrijk is, is dat een binaire code (bestaat uit bits die aan-uit gezet kunnen 

worden en bestaan uit 0 en 1) bijgehouden kan worden, waarop booleaanse 

operaties uitgevoerd kunnen worden (Turing machine) 

o dit laat toe om allerhande informatie op te slaan en bewerkingen erop uit te 

voeren (= veranderen) 

o hersenen zijn een Turing machine (actiepotentiaal → wel of niet)  

• als je een machine hebt die een binaire code kan opslaan en veranderen, 

dan zal je een computer hebben of een systeem dat info kan opslaan en 

veranderen zoals computer dit kunnen  

• dit hoeft niet perse met elektriciteit → is letterlijk alles dat twee toestanden 

kan aannemen (binair: aan of uit)  
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Nieuw inzicht: de informatie in een computer is tot op zekere hoogte onafhankelijk 

van de computer  

o info heeft nood aan de hardware, maar is tot op zekere hoogte niet hetzelfde als 

de hardware 

o kan gemakkelijk op een volledig andere computer gekopieerd worden (werken 

allemaal heel anders, maar allemaal volgens Turing principe)  

 

De informatie en de booleaanse operaties (relatief eenvoudig) maken de machine wel 

“intelligent” → machine kan allerlei handelingen die wij mensen intelligent noemen 

 

Lost het identiteitsprobleem op 

o niet de specifieke hardware is van belang maar wel de software code 

o het zijn niet die specifieke neuronen die op een specifieke manier communiceren 

die er voor zorgen dat je gedachten hebt, de informatie is relatief los van de 

specifieke hardware & zolang de code op elkaar lijkt, herken je ze  

 

Gedachtenexperiment: Star Trek  

→ mensen kunnen van de ene plaats naar de ander gebeamd worden: het lichaam wordt 

uit elkaar getrokken in partikels & partikels terug op een andere plaats in elkaar gezet  

o dualisme 

• geest neemt geen ruimte in, dus als alle partikels overgezet worden, zal 

het bewustzijn en de geest niet meegaan  

• geest zou dit niet overleven, want zit niet in de partikels  

o materialisme 

• om dezelfde geest helemaal over te zetten, moet elk partikel (biljoenen 

kleine deeltje) op exact dezelfde plaats gezet worden  

• geest zal veranderen van zodra enkele partikels niet op dezelfde plaats 

zitten  

o functionalisme 

• geest blijft dezelfde zolang de code op de nieuwe machine kan draaien  

• info kan heel makkelijk van de ene Turing machine naar de andere 

→ betekent dat je de geest kunt kopiëren, eventueel op silicium (als ons lichaam 

sterft, dan blijft de geest over op een andere mechanie) 

 

Informatie als de redder van de vrije wil? 

o als informatie een aparte realiteit is van de hersenen, dan is informatie niet 

onderworpen aan de genen, zelf als mensen dat zijn  

o nieuw idee Dawkins: maar wat als informatie een nieuwe levensvorm is 

vergelijkbaar met genen?  

• men spreekt dan over een miem i.p.v. een gen  

• zal ook mensen gebruiken om zich voort te planten → mensen niet enkel 

slaven v/d genen, maar ook van die miems/gedachten  

• voortplanting is belangrijker dan “waarheid” 

vb.: mensen proberen elkaar te overtuigen → voortplanting van die 

gedachten belangrijker dan de waarheid  

• miems op aarde volledig afhankelijk van mensen, zal proberen minder 

afhankelijk te worden van mensen en ook andere manieren zoeken om zich 

voort te planten, voor het geval dat de mensheid uitsterft  
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vb.: mensen er toe aanzetten om machines te maken die informatie 

kunnen vasthouden ( Turminator: informatie neemt het over van mensen) 

 

Grote invloed op cognitieve psychologie: 

o de taak van psychologie was niet om te begrijpen hoe het brein functioneert (dit 

was de hardware kant), maar wel om de software te begrijpen 

o informatie vormt realiteit die apart staat van de hersenen, maar er toch 

afhankelijk van is 

o informatie kan bestudeerd worden zonder dat men weet hoe die specifiek 

gerealiseerd wordt 

vb.: tekst kunnen schrijven op pc zonder precies te weten hoe dit gebeurd 

o men kan de informatie op verschillende niveaus bestuderen  

→ Marr: wou computerprogramma maken dat kon perciperen 

1) computationeel niveau: hoe gebeuren de dingen in het algemeen 

(psychologie) vb.: wat is belangrijk bij perceptie (primaire schets) 

2) algoritmisch niveau: hoe kunnen we zo iets bereiken? hoe je het concreet 

uitwerkt doet er niet toe, zolang je de doelstelling maar bereikt  

3) implementatieniveau: hoe kunnen we het implimenteren, op een specifieke 

machine zetten? op welk specifiek systeem kunnen die algoritmes draaien?  

→ psychologen houden zich mee bezig met computationele niveau en soms 

algoritmisch niveau (welke programma’s zou je er voor moeten schrijven?)  

 

 

Problemen 

o functionalisme visie die de meeste wetenschappers hebben (zit in de cognitieve 

psychologie) 

o in de neurowetenschappen is er evidentie dat informatie afgeleid kan worden 

vanuit de specifieke werking van de hersenen  

• informatie onafhankelijk van de computer waarop het draait 

• betekent dat je niks kan weten over de werking v/d computer door gewoon 

te kijken naar waar bits aan en uit gaan, want info is relatief onafhankelijk 

van waar het gerealiseerd wordt 

• toch is dit wat we gaan doen, wanneer we in de hersenen gaan kijken 

(FMRI) → idem als met scanner naar computer kijken en daarvan de 

werking proberen af te leiden  

o of is dit een illusie en wordt de mens te veel overtuigd door plaatjes van 

hersenscans? = discussie punt → ze tonen alleen aan waar 

o symbolen moeten naar een realiteit buiten de informatie verwijzen (grounded zijn 

in een bepaalde realiteit) om te komen tot begrip en overleving → informatie op 

zich wel goed, maar in principe altijd op een bepaald moment stoppen  

= probleem van symbol grounding 

• vb.: woorden van een nieuwe taal opzoeken in een woordenboek van die 

taal → op een bepaald moet je beginwoorden hebben die verwijzen naar de 

realiteit buiten de informatie  

• vb.: eerste woorden leren door te verwijzen naar specifieke dingen die je 

kan zien, dit zie je niet bij computers (kunnen niet overleven zonder 

mensen → ze staan los van de realiteit) 
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• aanleiding belang van embodied cognition → de fundering van de 

symbolen die we gebruiken is gebaseerd op de interacties tussen ons 

lichaam en de wereld, m.a.w. kennis bestaat niet allen uit symbolen, maar 

ook uit specifieke interacties van ons lichaam met de omgeving, zonder 

deze interacties heb je niet de volledig informatie, hangt af van:  

a) fysiologie van het lichaam (bewegen)  

b) evolutie 

c) hulp van praktische activiteiten tijdens het redeneren  

d) oog voor de socio-culturele context (denken bepaald door hoe 

andere ons het geleerd hebben en met ons omgaan)  

 

6. BEWUSTZIJN  

 

Is bewustzijn hetzelfde als informatieverwerking in een Turing machine? → is dit alles?  

 

Block: twee aspecten van bewustzijn 

→ we gebruiken het woord voor heel veel verschillende dingen (bastaardwoord)  

1) toegangsbewustzijn: tot welke informatie hebben we bewust toegang en tot welke 

niet?  

2) fenomenologisch bewustzijn: hoe komt het dat onze bewuste ervaringen zo rijk 

zijn? = niet mogelijk om altijd over na te denken en om naar andere toe te 

verwoorden → wat zit er in dat meer zijn? 

6.1 BEWUSTZIJN ALS TOEGANG 

 

Veel evidentie voor onbewuste informatieverwerking 

o blindsight 

• schaden aan primaire visuele cortex 

• indruk bepaald deel visuele veld niks meer zien 

• mensen zien meer, dan ze denken dat ze kunnen zien 

vb.: als je deze mensen foto’s toont van gezichten die vier verschillende 

emoties tonen, kunnen ze deze foto’s niet bewust zien, maar achteraf 

konden ze wel vaak zeggen welke emotie het was 

o gemaskeerd primen (Zajonc, Macel 

• er werden onregelmatige veelhoeken getoond aan participanten die zo snel 

werden getoond dat mensen die niet bewust konden waarnemen 

• in een tweede fase werden de veelhoeken die getoond waren samen met 

andere veelhoeken die nog niet getoond waren opnieuw getoond aan de 

participanten 

• ze vroegen naar welke veelhoek hun voorkeur uitging & deze ging uit naar 

de veelhoek die ze in de eerste fase onbewust hadden gezien 

o impliciet geheugen  

• HM kon leren om een ster te tekenen in een spiegel, ook al kan hij zich de 

volgende dag daar niks van herinneren  

• amnesie: toch nog op een impliciete manier informatie opslaan  

o Libet: onbewust in gang zetten van acties 
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• hij vroeg aan participanten om random een beweging met de vingers uit te 

voeren wanneer zij dit wilden 

• ze moesten rapporteren wanneer ze besloten om die beweging uit te 

voeren 

• het bleek dat de hersenen al een paar seconden voor die beslissing werden 

geactiveerd 

o evidentie enigszins op losse schroeven gezet wegens problemen met replicatie  

• (sociaal)psychologen te enthousiast geworden over wat onbewust verwerkt 

kan worden & hebben allerlei experimenten opgezet om allerlei onbewuste 

invloeden aan te tonen  

• achteraf gebleken dat statistische evidentie minder sterk is dan men deed 

uitschijnen  

 

Zajonc  

o lieten proefpersonen chinese karakters zien, maar 

zodanig kort dat ze die niet konden waarnemen → 

proefpersonen hadden het idee dat ze niks zagen  

o daarna toonde ze twee chinese tekens en vroegen 

ze aan de proefpersonen welke ze net hadden 

gezien  

o proefpersonen konden dit niet want hadden ze niet 

gezien → geen verschil tussen stimuli die werden 

aangeboden en stimuli die niet werden 

aangeboden  

o andere groep proefpersonen: hetzelfde getoond, 

maar er werd gevraagd “welke vind je de 

mooiste?” → duidelijke voorkeur voor de stimuli 

die men voordien had aangeboden gekregen, maar 

niet bewust had waargenomen  

 

Tony Marschall 

o woorden worden sneller herkend na een 

gerelateerde prime dan na een ongerelateerde 

prime  

o je zal bijvoorbeeld het woord boter sneller 

herkennen als je daarvoor het woord brood hebt 

gezien  

o = priming-effect → duidelijk aanwezig bij zichtbare 

primes, maar ook bij zodanig korte primes dat je 

ze niet bewust kunt zien  

o een woord wordt sneller verwerkt als het volgt op 

een woord dat “niet echt te zien is” = onmiddelijke 

invloeden  

o sociaal pyschologen: heeft invloed doorheen de 

tijd  

vb.: lachend gezichtje tonen, zal een minuut later nog effect hebben  

→ staat minder duidelijk vast, maar dat woorden invloed op elkaar hebben, staat 

ongetwijfeld vast  
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Libet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o vroeg aan proefpersonen om een beweging te maken (wijsvinger omhoog) 

o toonde proefpersonen draaiende klok & vroeg aan de proefpersonen om 1) te 

kijken naar de klok wanneer ze dachten dat ze hun vinger omhoog gingen doen 

en 2) om te kijken naar de klok wanneer ze hun vinger omhoog hadden gedaan  

o hypothese: moment intentie beweging, signaal waarnemen in de hersenactiviteit 

gemeten met EEG  

o resultaat: 200 ms voor handelingen uitvoeren er aan denken om de handeling uit 

te voeren & niet op dit moment was er verhoogde hersenactiviteit, hersengolven 

waren 2 seconden op voorhand al aan het stijgen & wanneer bepaalde hoogte 

bereikt dan had de persoon het idee dat ze de intentie hebben om te beweging  

o hersenen beginnen niet te werken wanneer ons bewustzijn dit dacht, maar ons 

bewustzijn was de hersenactiviteit aan het monitoren & wanneer die een bepaalde 

hoogte bereikt dacht hij dat hij het wou doen → actie genomen door toevallige 

fluctuaties van hersenactiviteit  

o kritiek: in hoeverre meet je hier vrije wil? → is het zo dat die handeling gesteld 

wordt zonder de vrije wil en kan die hier nog op ingrijpen?  

 

Is ons gevoel dat we controle hebben over onze acties (vrije wil) een illusie?  

→ veel activiteit in onze hersenen en lichaam waar we ons niet van bewust zijn en die 

een invloed uitoefent op ons bewuste  

→ waarom het een illusie zou kunnen zijn: 

o we zien veel illusoire correlaties 

vb.: iemand met rood haar is de semantische verbinding maken tussen rood en 

vuur, wild, … → denken dat mensen met rood haar een vurig karakter hebben  

vb.: neiging om net handschrift te linken aan een net persoon 

• we hebben de gedachte kort voordat we de handeling stellen  

• de gedachte is consistent met de handeling 

• er is geen andere duidelijke oorzaak voor de handeling  

• dus hebben we de handeling gecontroleerd door onze gedachte 

• is illusie, want er is enkel een correlatie/samenhang en kunnen dus ook 

onderliggend zijn aan derde factor (functioneren v/d hersenen)  

o Liebet: het lijkt er op dat de hersenen het sturen, maar misschien kunnen we een 

handeling wel nog bewust tegenhouden met ons bewustzijn? we hebben nog altijd 

de keuze om de voorgeprogrammeerde handeling in de hersenen tegen te 

houden, op deze manier kunnen we toch nog spreken van vrije wil 

o situatie is zeer specifiek (het is niet of er een handeling gesteld wordt, maar 

wanneer actie geïnitieerd) 
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Wat is bewustzijn dan?  

→ lijkt centraal te zijn binnen dualisme en opvatting over de mens die controle heeft in 

situaties, maar bewuste processen is groot problemen bekeken vanuit een Turing 

machine (onbewuste processen zijn hier makkelijker te begrijpen), vandaar komt dus 

hier de vraag hoe de bewuste processen tot stand komen (en niet de onbewuste 

processen i.t.t. andere theorieën)  

→ het model van de globale werkruimte 

o onbewuste processen zijn een probleem binnen het dualisme 

o bewuste processen zijn een probleem binnen het materialisme en het 

functionalisme  

o metafoor: je kunt de hersenen vergelijken met een toneelvoorstelling 

→ de mens is een ingewikkelde machine die heel veel tegelijkertijd in orde moet 

hebben vb.: zwaartekracht, uitkijken voor gevaar, metabolisme, …  

• veel voorbereidende activiteiten in de achtergrond met een onafhankelijk 

gebeuren  

• kleine groepjes die onafhankelijk werken, maar alle activiteiten moeten 

zicht hebben op het toneelspel om zich af te stemmen  

• hersenen doen allerlei activiteiten op allerhande plekken die nodig zijn voor 

het overleven, die activiteiten moeten zich afstemmen op andere 

activiteiten waardoor er een soort algemeen toegang is waardoor iedereen 

kan zien wat er aan het gebeuren is  

• bewustzijn ontstaan om informatie beschikbaar te maken aan een groot 

deel van de hersenen  

o bewustzijn is het beschikbaar maken van informatie aan het volledige brein  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o evidentie: kijken naar hersenactiviteit 

o woorden gemaskeerd aanbieden (proefpersoon niet de indruk een woord te zien), 

dan zie je activatie in de visuele cortex en in het deel dat instaat voor het 

verwerken van visuele woorden  

o woorden aanbieden die ze kunnen zien → activiteit in zelfde delen + activiteit in 

netwerk van frontale en pariëtale zones = netwerk waarvan men veronderstelt 

dat het belangrijk is voor bewustzijn (informatie niet meer gelokaliseerd op één 

plek) 

 

Andere redenen waarom onbewuste processen verkeerd begrepen worden 

a) angst dat hier irrationele driften zitten, die onder controle gehouden moeten 

worden  
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b) angst dat men door het bestaan van onbewuste processen helemaal geen controle 

meer zou hebben  

→ binnen cognitieve psychologie onbewuste processen gewoon processen als bewuste 

processen & nodig voor onze overleving  

6.2 FENOMENOLOGISCH BEWUSTZIJN  

 

Waarom zijn onze bewuste ervaringen zo rijk aan betekenis?  

vb.: gevoel dat je hebt bij een bepaald lied niet kunnen overdragen of vertellen aan 

iemand anders  

o gedachtenexperimenten 

• de Chinese kamer 

→ stel je voor dat je in een kamer zit en door een gleuf krijg je allerlei 

Chinese tekens & op je kamer heb je een lijst waar op staat bij welk 

teken je een andere teken naar buiten moet brengen  

→ indruk dat je Chinees begrijpt, maar je weet niet waarover het gaat 

→ is wat er gebeurd in een Turing machine: je krijgt een 0 en 1 

binnen en je geeft een 0 en 1 terug  

→ blijkbaar is menselijke kennis/gevoel niks meer dan het binnen 

krijgen van symbolen en het naar buiten brengen van symbolen 

• Mary als kleuronderzoekster 

→ ze is een kleuronderzoekster, maar ze leeft in een zwart-wit wereld 

→ ze kent alles over de fysiologie van de kleur, maar het moment dat 

ze uit deze kamer komt, zou ze toch nog iets meer leren 

→ er zit iets in het percipiëren van kleur dat anders is dan je kan 

verwoorden  

→ qualia: onze bewuste kennis is rijker, dan wat wordt doorgegeven in 

een Turing machine   

o tonen aan dat onze bewuste kennis rijker is dan informatie die doorgegeven wordt 

in een Turing machine 

o onze bewuste kennis heeft extra qualia, die heel sterk verwijzen naar embodied 

knowledge  

• qualia: kwaliteiten van bewuste gedachten die de gedachten een rijke en 

levendige betekenis geven, geaard in interacties met de wereld 

• we kunnen qua betekenis teruggrijpen naar het effectieve zien vb.: van 

rood, blauw, roze  

• is perceptuele informatie die is opgeslagen in onze hersenen en daar kan 

de betekenis gebruik van maken = symbol grounding die verwijst naar 

ervaringen die we gehad hebben met een realiteit buiten ons  
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o we zien binnen neurowetenschappen dat er evidentie voor is 

o als je het woord “stampen” hoort zie je activiteit in Broca en Wernicke gebied & 

activiteit in motorcortex dat verband houdt met voeten  

o als je het woord “pak” hoort zie je activiteit in Broca en Wernicke gebied & 

neuronen die vuren die met de handen te maken hebben  

o als je het woord “likken” hoort zie je activiteit in Broca en Wernicke gebied & 

neuronen die met de mond en lippen te maken hebben (in motorische en 

sensomotorische cortex)  

o hierdoor meer betekenis dan enkel het symbool → niet enkel verbale informatie 

geactiveerd maar ook hoe het voelt vb.: om tegen iets te stampen  

= extra rijkdom die gegeven wordt  

 

Embodied cognition geeft informatie over wat kan en wat niet  

→ we kunnen informatie begrijpen die we kunnen meemaken en we kunnen informatie 

die we niet kunnen meemaken niet begrijpen  

→ ook abstracte kennis kan gebaseerd zijn op embodied cognition  

o uitdrukken in metaforen vb.: discussiëren als oorlogvoering 

o abstracte begrippen zijn vaak geënt op emoties 

vb.: kind het woord vriend leren → begint met positieve emotie  

 

Lost dit het volledige probleem van de qualia op?  

o geeft idee hoe je kan begrijpen binnen functionalisme waarom menselijke geest 

voorlopig nog anders is dan die van computers 

o als je zo’n computers wilt maken moet je ze zo maken dat ze op een zelfde 

manier omgaan met hun omgeving en op dezelfde manier informatie aangeboden 

krijgen als mensen  

o volgens sommige wilt dit nog altijd niet zeggen dat we meer zijn dan een Turing 

machine: zombies zonder bewustzijn met illusie van bewustzijn en met 

waanbeelden van qualia 

 

7. TWEE TYPES VAN DENKEN  

 

Ook evidentie dat ons bewuste denken niet de enige vorm van ons denken is: 

o bewust denken is relatief beperkt  

o type 1 (automatisch, vroeg in de ontwikkeling) vs. type 2 denken (cognitief 

redeneren, kan je controleren, laat in de ontwikkeling) 

o associatief leren (soort conditionering) vs. logisch redeneren (denken over dingen 

die er niet zijn, die anders hadden kunnen zijn, moeten gebeuren, …) 

 

= lijst met verschillen 

tussen systemen  
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H8: INVLOED TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE OP HET DAGELIJKS LEVEN  

1. CITATEN  

 

James (1982) 

“What every educator, every jail-warden, every doctor, every 

clergyman, every asylum-superintendant, asks of psychology is 

practical rules. Such men care little or nothing about the ultimate 

philospohic grounds of mental phenomena, but they do care 

immensely about improving the ideas, dispositions and conduct of 

their particular individuals in their charge.” 

→ wat de maatschappij interesseert zijn toepassingen van de psychologie, ze zijn niet 

zozeer geïnteresseerd in al die theoretische minucuae, maar ze willen weten van ‘wat 

kunnen we ermee?’ 

 

Ward (2002)  

“Today, psychological knowledge is present in such diverse places 

as the discourse of TV talk shows, the organization of production in 

factories and the self-esteem workshops in public schools. Its 

practitioners and representatives are found not only at traditional 

centers of knowledge production, such as universities and research 

laboratories, but also in courtrooms, at disaster scenes, in 

advertising agencies, in sport training camps and corporate 

education centers. In fact, it can be argued that psychological 

knowledge is so pervasive that to think and feel in the early twenty-

first century inevitably mean utilizing and activating its terminology, 

classifications and modes of understanding.” 

→ vandaag is de maatschappij volledig doordrongen door psychologische kennis, als je 

kijkt naar tv-shows, als je kijkt naar dingen in fabrieken, naar workshops in scholen, dan 

gaat het bijna altijd over psychologie 

 

2. PSYCHOLOGISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ  

 

Psychologisering → de groeiende impact van theorieën en bevindingen uit de psychologie 

op het dagelijkse leven  

→ gebeurt vooral vanuit toegepaste psychologie (in niet door fundamenteel onderzoek) 

o toegepaste psychologie lange tijd stiefmoederlijk behandeld in de geschiedenis 

van de psychologie ( Boring: experimentele psychologie) 

o in heel veel verschillende gebieden toegepast  

vb.: sport, gezondheid, recht, management, … 

o drie grote/klassieke gebieden: 

a) klinische psychologie 

b) testpsychologie: in scholen en voor het werk 

c) arbeids- en organisatiepsychologie: hoe kunnen we het werk zo goed 

mogelijk organiseren en hoe kunnen we de beste mensen kiezen voor de 

job? 
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3. KLINISCHE PSYCHOLOGIE 

 

Situatie van mentale zorg aan het begin 20ste eeuw  

o huiszorg  

o neurologen voor minder ernstige gevallen die rijk genoeg waren 

o psychiaters in asielen  

o geen psychologen bij betrokken/toegelaten   

3.1 EERSTE KLINISCHE CENTRA GERUND DOOR PSYCHOLOGEN  

 

Begonnen aan universiteiten (in de VS) 

o psychologen die hier les gaven en begonnen met een centrum voor klinische 

psychologie  

o richten zich vooral op kinderen (opvoedkunde)  

 

1896: eerste centrum in Pennsylvania   

o opgericht door Witmer   

o auteur van de term ‘klinische psychologie’ = refereren naar de branche van 

psychologie die psychologische kennis toepast op beoordelen en behandelen van 

mentale stoornissen 

1920: eerste centra in de UK opgericht in Londen → Tavistock Clinic 

 

Centra kregen weinig steun van de academische psychologen (vb.: APA) 

o academische psychologen waren vooral experimenteel psychologen die zagen 

psychologie als een wetenschap en geen beroep  

o schrik om de medici te beledigen   

3.2 IMPACT WOII 

 

Bij WOI veel meer psychische problemen dan voordien → vermoed dat het te maken 

heeft met het feit dat er andere wapens gebruikt worden; er werd veel meer met 

geweren geschoten, er waren kanonnen, er waren tanks,… 

o shellshock (Myers): angstrespons op het slagveld dat het functioneren van 

soldaten verstoort 

o bevinding twee gevolgen:  

a) van uit het leger grotere nood aan tests om te zien wie gevoelig was en 

wie dus niet in dienst genomen zou moeten worden  

b) grotere nood aan behandeling voor wie leed aan shellshock  

 

Toen USA aan WOII deelnam, werd er dus volk toegekend aan militaire psychiatrische 

diensten → waaronder veel psychologen  

 

Begin van client-centered therapie 

o door groeiende/groetere nood aan psychologische hulp voorzag een rijk milieu 

voor nieuwe ontwikkelingen in therapie  

o psychoanalyse duurde te lang en was te duur en vond men vaak niet effectief  

→ was minstens 1x per week gedurende 1 uur een jaar lang  
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o Carl Rogers: CCT en counseling als alternatief  

• cliënten helpen zoeken naar oplossingen door te luisteren, te begrijpen en 

te steunen; men moet onvoorwaardelijk de cliënt steunen en niet 

beoordelen; en moet empathisch en eerlijk zijn 

• hiervoor hoefde je geen psychiater (medicus) voor te zijn 

• kon toegepast worden in elke situatie waar mensen hulp kwamen zoeken 

(vb. in scholen) 

3.3 NA WOII 

 

3 grote ontwikkelingen na WOII versterkte de status van klinische psychologie 

a) antipsychiatrie 

b) de wetenschappelijke invloed  

c) de beschikbare medicijnen 

 

3.3.1 ANTIPSYCHIATRIE 

 

Antipsychiatrie → onvrede met de manier waarop de psychiatrie georganiseerd wordt 

o 1960s: vragen over hoe patiënten behandeld worden in asielen 

→ werd gezien als ineffectief, gevaarlijk en vernederend voor patiënten 

→ in de voorbije decennia experimenteerde de psychiatrie met een groot aantal 

controversiële en innovatieve biologische behandelingen zoals:  

a) lobotomie (bij patiënten die onhandelbaar waren) 

• verbindingen tussen de frontale cortex en de thalamus doorsnijden  

• voorgesteld door de Portugese neuroloog Monitz als een 

behandeling tegen agressie 

• men wordt inderdaad kalmer, maar ook lethargisch, apathisch, saai, 

lusteloos, onbezorgd, passief, onspontaan, initiatiefloos, … 

→ m.a.w. een beetje als een plant 

b) elektrische shocks  

• is effectief voor behandeling van depressie, maar voor een lange 

tijd werd het op heel veel patiënten toegepast met andere 

symptomen  

c) andere behandelingen die de integriteit van de patiënt 

ondergraafden 

• vb.: koude baden, isolatie, … 

o er kwam reactie op van buiten de psychiatrie: in vraag stellen van 

machtsverhoudingen 

o maar ook bij universiteiten door een aantal psychiaters zelf  

vb. psychiater Thomas Szasz publiceerde the myth of mental illness en een 

soortgelijk geval door psychater Ronald Laing 

o idee dat psychiatrie geen patiënten geneest, maar houdt ze vooral weg uit de 

maatschappij en wil ze controleren 

• kritiek: psychiatrie niet in eerste instantie bedoelt om de mensen in nood 

te helpen, maar wel om de maatschappij te vrijwaren van deze mensen 

door ervoor te zorgen dat deze mensen van straat af waren  

o de vernederende behandeling treft vooral minder sterke individuen  
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Rosenhan: “On being sane in insane places”  

o 8 normale mensen die zich aanmelden in psychiatrische instellingen en zeiden dat 

ze de woorden ‘empty, hollow, thud’ hoorden, voor de rest geen symptomen  

o alle 8 werden opgenomen voor 7 tot 52 dagen  

o ze gedroegen zich daarna normaal  

o ontslagen met de diagnose ‘schizofrenie met remissie’ 

o heden ten dage: je krijgt overal antipsychotica voorgeschreven (→ 

geneesmiddelen die ervoor zorgen dat hallucinaties en wanen onderdrukt worden) 

o ook vragen hoe betrouwbaar de resultaten van Rosenhan zijn 

 

Moest veranderen:  

a) meer respect voor de rechten en de waardigheid van de patiënten  

• patiënten kregen meer ‘macht’ en inspraak, men kon beroep doen op een 

advocaat 

b) hospitalisatie moet zo kort mogelijk gehouden worden en gericht zijn op re-

integratie   

• goed voor zowel de patiënten als voor de samenleving, want hoe korter de 

opname hoe minder kosten 

c) hospitalisatie moet vermeden worden  

• meer belang gehecht aan ambulante behandeling  

→ al deze aanraders gingen in de richting van de posities v/d klinische psychologen, was 

positief voor hen, want zij waren hiervoor getraind 

→ bovenstaande kritieken zijn nog altijd van toepassing vb.: mensen met psychische 

problemen die in gevangenis opgesloten worden 

 

3.3.2 INVLOED VANUIT DE WETENSCHAP  

 

Een andere evolutie na WO II dat het bestaan van de klinische psychologen verbeterde, 

was het feit dat onderzoekers begonnen met het evalueren van de efficiëntie van 

verschillende therapieën; het was niet langer genoeg om de uitvinders hun geloof in de 

therapie aan te nemen, maar nu moesten empirische resultaten de efficiëntie aantonen 

 

In dit perspectief deed Eysenck (1952) een onderzoek dat een grote wake up call werd:   

o beoordeelde dat bestaande therapieën voor niet-psychotische problemen geen 

effect hebben  

vb.: mensen met stemmings- en angststoornissen, depressie, … 

o had groep mensen opgevolgd waarvan de helft therapie kregen en de andere helft 

geen therapie & na 2 jaar voelt 2/3 van de mensen zich beter of ze nu therapie 

gekregen hebben of niet 

• te verklaren door het feit dat mensen naar therapie gaan wanneer ze zich 

op hun slechtst voelen, het kan sinds dan alleen maar beter gaan, maar 

heeft niets met de therapie te maken 

o concludeerde niet dat alle vormen van psychotherapie waardeloos waren, maar er 

moet meer wetenschappelijk onderzoek gebeuren naar welke therapieën wel 

helpen en welke niet voor een bepaalde stoornis 

o later zette zijn studie aan tot meer onderzoek: betere resultaten gevonden dan 

Eysenck → kwam o.a. door het gebruik van protocollen: bepaalde behandeling 

voor een bepaalde stoornis vast gebruikt 
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3.3.3 BESCHIKBAARHEID VAN MEDICIJNEN VOOR MENTALE STOORNISSEN  

 

Psychiaters richten zich steeds meer op medicijnen als de geprefereerde behandeling 

voor mentale stoornissen 

o zorgden ervoor dat er minder mensen in klinieken verbleven  

o patiënten konden rustiger gehouden worden  

o het voorschrijven van geneesmiddelen is voorbehouden aan psychiaters  

→ (klinische) psychologen kunnen de rest doen 

 

3.4 SOCIAL MANAGEMENT 

 

De groeiende impact van klinische psychologie over de twintigste eeuw wordt ook gelinkt 

met de versterkende rol van social management in de samenleving. 

 

Social management → nood aan management en controle van deviante individuen door 

officiële sociale diensten. 

o 20ste eeuw: toenemend belang van de staat in  

• verzorging van zieken  

• beperken van overlast door mensen die zich niet aan de normen houden  

o heeft geleid tot de verzorgingsstaat  

• socio-politiek systeem waarin individuen zichzelf veiligstellen tegen 

tegenslagen via taxen, die gebruikt worden door de staat om zo 

welzijnsdiensten te voorzien 

• in ruil voor belastingen zorgt de staat voor je als je het moeilijk hebt 

o mensen ontwikkelden groeiend bewustzijn van hun individualiteit, deze grotere 

focus op zichzelf verhoogde de kans dat mensen willen praten met een 

professional over hun functioneren → psychologen spelen een belangrijke rol in de 

verzorgingsstaat 

 

3.5 VERHOOGDE KENNIS (KLINISCHE) PSYCHOLOGIE IN DE MAATSCHAPPIJ 

 

Klinische psychologie begon meer door te dringen in de maatschappij, omdat mensen 

meer en meer geïnteresseerd werden in de (klinische) psychologie → dit type kennis 

werd deel van alledaagse interacties en van alledaagse kennis 

o begonnen meer en meer begrippen over te nemen van de psychologen  

vb.: introvert, extravert, depressief, autistisch, ADHD, … 

o de maatschappij begon ook psychologische denkkaders over te nemen  

vb.: wat is belangrijk bij opvoeding, binnen een relatie, binnen de organisatie van 

scholen, … 

 

Meer en meer interacties met mensen die je niet goed kent vinden plaats 

o inzichten van Rogers helpen hierbij en kunnen aangeleerd worden 

 

 

 



77 
 

 

4. TESTPSYCHOLOGIE 

 

Doorheen de geschiedenis, gebruikten mensen tests in 3 verschillende soorten situaties: 

om iemands eerlijkheid vast te stellen, om de beste persoon te selecteren en om ziekten 

te diagnosticeren.   

 

Alle samenlevingen gebruiken deze 3 soorten tests:   

a) Authenticiteitstest: om bedrog te ontmaskeren  

o nagaan of je wel bent wie/wat je beweert  

vb.: gebruikt in het gedicht de Odissee → Odysseus was onherkenbaar 

geworden en moest bewijzen dat hij het effectief wel was door een test uit 

te voeren die alleen hij zelf zou kunnen doorstaan  

vb.: in het water gooien van vermeende heksen → als ze verdronk was ze 

geen heks & als ze dreef was ze wel een heks 

b) Kwalificatietests: om iemand zijn competentie/kunde te meten, m.a.w. na gaan 

wie de best geschikte persoon is voor een bepaald iets  

vb.: koning Arthur en Excalibur zwaard uit rots trekken  

vb.: vechten tegen elkaar 

c) Diagnostische tests voor ziektes: om te kijken of alles in orde is & om uit te 

maken welke ziekte mensen hadden   

vb.: uroscopie in Byzantium 

 

Alle (psychologische) tests hebben 3 kenmerken (Alan Hanson): 

1) ze zijn gepland met de bedoeling om kennis te verzamelen  

2) ze hebben impact die verder gaat dan de resultaten zelf, ze zeggen iets over de 

persoon zelf en hoe die persoon zich zal onderhouden tegenover andere personen 

vb.: uroscopie niet uitgevoerd om info over urine te weten, maar om statements 

te kunnen maken over de mogelijke ziekte  

3) diegene die de test afneemt heeft een hogere status: de tester maakt conclusies 

en de geteste ondergaat de test & zal min of meer bepalen wat er met de 

testnemer zal gebeuren 

 

➔ psychologen probeerden de samenleving te overtuigen dat zij betere tests konden 

ontwikkelen op basis van wetenschap 

4.1 HET BELANG VAN BETROUWBARE EN VALIDE TESTS 

 

Een eerste grote prestatie van psychologen was dat ze in staat waren om te definiëren 

wat goede tests waren en hoe deze beoordeelt konden worden op een objectieve manier.  

 

Twee issues waren van belang: betrouwbaarheid en validiteit (reliability en validity). 

1) betrouwbaarheid  

1) test zal hetzelfde resultaat geven vb.: weegschaal 

• bij verschillende metingen onder zelfde omstandigheden 

• wanneer afgenomen door verschillende personen 

2) concept in 1904 geïntroduceerd door Spearman (cf. correlatiecoëfficiënt 

die pas ontdekt was door Pearson) en overgenomen door Thorndike 

→ kijken hoe betrouwbaar een test is 
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2) validiteit 

3) impliceert dat een test ook effectief meet wat hij beweert te meten 

vb.: uroscopie moet ziekte identificeren, gezondheid lezen via voeten, 

hersenomvang meten om intelligentie te weten, grafologie, … 

4) validiteit werd al door Binet en Simon onderkend (gingen op zoek naar 

tests die samenhingen met resultaten op school)  

5) vooral uitgewerkt in de jaren 1940-1950 (APA task force) 

4.2 ONGESTRUCTUREERDE INTERVIEWS SCOREN SLECHT OP 

BETROUWBAARHEID 

 

Een tweede grote bevinding door psychologen was dat de intuïtief meest aantrekkelijke 

manier om informatie te verzamelen over andere mensen, een face to face interview, 

niet hoog scoorde op betrouwbaarheid en validiteit. We starten met een van de eerste 

studies in dit topic en gaan dan verder met meer recente theorieën.   

 

Hollingworth (1922): verschillen tussen  

beoordelaars  

o studie waarin aan 12 ervaren  

personeelsdirecteurs werd  

gevraagd om 57 sollicitanten te  

beoordelen en te ordenen voor  

een vacature 

o het interview verliep zoals de  

personeelsdirecteur het  

gewoonlijk afnam  

o na het interview werd er aan de personeelsdirecteurs gevraagd om de kandidaten 

te rangschikken naargelang hun geschiktheid voor de job (1: beste kandidaat, 57: 

minst geschikte → tabel)  

o aan de tabel kan je duidelijk zien dat er onenigheid is tussen de directeurs 

o conclusie: het resultaat hangt sterk af van de manager zelf (of het moment 

waarop de manager de kandidaat gezien heeft)  

vb.: bij directeur 2 is persoon A de beste en bij directeur 5 is persoon A de 

slechtste 

o belangrijk op te merken is dat het hier ging om een realistische situatie! 

 

Er zijn verschillende redenen waarom besluiten op basis van interviews onbetrouwbaar 

en niet valide blijken te zijn:   

a) resultaat hang af van de eerste indruk die ze krijgen van de kandidaten op basis 

van impliciete persoonlijkheidstheorie, dit houdt in dat een mix van verschillende 

stereotypes en eigen ervaringen worden gebruikt om te voorspellen hoe anderen 

zich zullen gedragen in sociale relaties 

6) positieve indruk: makkelijke vragen 

7) negatieve indruk moeilijke vragen 

b) impression management: mensen kunnen hun eerste indruk verbeteren door 

te letten op hun voorkomen (kledij) en gedrag, dit reduceert de validiteit omdat er 

fundamenteel niets is verandert, de kandidaat heeft enkel geleerd om een betere 

indruk te maken op de interviewer 
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4.3 PSYCHOLOGISCHE TESTS ALS EEN BETER ALTERNATIEF 

 

Manieren gevonden om de kwaliteit van een test te meten en een beter alternatief 

uiteengezet 

o gestructureerde interviews zijn beter dan niet-gestructureerde interview  

→ alle kandidaten moeten op dezelfde vragen antwoorden en worden op dezelfde 

manier beoordeeld  

o gestandaardiseerde tests zijn nog beter:  

• worden op dezelfde manier afgenomen  

• getest op betrouwbaarheid en validiteit  

• personen kunnen vergeleken worden met de normsteekproef 

• idealiter een accumulatie van kwaliteit 

 

 

Hieronder bespreken we drie gebruikte gestandaardiseerde tests die het meest gebruikt 

worden:  

a) intelligentietesten 

b) vaardigheidstesten 

c) persoonlijkheidstesten 

 

4.4 IQ TESTEN  

 

In H4 zagen we hoe Binet en Simon de eerste valide intelligentietest ontwikkelden. 

Ondanks dat IQ tests vooral bedoeld waren voor scholen, was het niet de bedoeling om 

een soort school examens te ontwikkelen. Het was niet bedoeld als een evaluatie van wat 

er geleerd was, maar als een indicatie op wat er potentieel geleerd kon worden, 

onafhankelijk van de omstandigheden in welke de geteste persoon was opgegroeid.   

 

Proberen intelligentie te meten los van opvoeding en scholing 

o niet zo gemakkelijk want veel kennis is cultureel bepaald, m.a.w. veel informatie 

gerelateerde vragen vertonen culturele bases, welke sommige groepen van 

participanten een voordeel gaf tegenover andere   

vb.: werd duidelijk wanneer er soldaten moesten gerekruteerd worden voor WOI 

vb.: woordenschat, weten wat ontbreekt in tekeningen (als je nog nooit dat 

voorwerp gezien hebt, zal je ook niet weten wat er ontbreekt) 

o vooral een probleem bij gekristalliseerde intelligentie   

o intelligentie bestaat uit verschillende soorten intelligentie die tot op zekere hoogte 

met elkaar samenhangen  

vb.: Wechsler ontwikkelde de adult intelligence scale, waarin hij verschillende 

onderdelen van intelligentie meet (performantie-intelligentie)  de meeste van 

Binets tests hadden enkel te maken met verbale intelligentie 

 

4.5 VAARDIGHEIDSTESTEN  

 

Vaardigheidstest → gestandaardiseerde test dat één of meerdere vaardigheden meet, 

m.a.w. meet de kennis van een bepaald topic of meerdere topics  
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a) is dus wel inhoud gebonden (meet niet alleen potentie)   

b) gaan na of een persoon genoeg weet om tot een bepaalde studie of een bepaald 

beroep toegelaten te worden  

c) in veel landen vereist voordat men aan een unief mag beginnen en gebruikt als 

systeem om nationaal de vaardigheid van de leerlingen te meten in scholen 

(zogenaamde SAT tests: vertrouwen in scholen) → zien of je er wel slim genoeg 

voor bent  

d) ook een manier van kwaliteitscontrole en vergelijking tussen landen  

vb.: PISA, vergelijken van prestaties op wetenschappelijk vlak 

e) waarschijnlijk geïnspireerd door China die deze al toepaste in de Han Dynastie: 

gebruikt als centraal element in Chinese educatie en openbare diensten → 

ingangsexamens en tests om kwaliteit te bewijzen  

4.6 PERSOONLIJKHEIDSTESTEN  

 

Persoonlijkheidstests → meten relatief stabiele en kenmerkende eigenschappen die 

verschillen van persoon tot persoon en die een individu en hun reacties op de omgeving 

karakteriseren 

 

Woodworth Personal Data Sheet 

f) één van de eerste persoonlijkheidstesten, gepubliceerd door Woodworth in 1920 

g) gebruikt voor de kwetsbaarheid voor shellshock bij soldaten te meten 

h) bestond uit 116 vragen  

vb.: word je misselijk bij het zien van bloed, drink je elke dag whisky, plas je in je 

broek ’s nachts, ben je meestal blij, …  

i) twee eigenschappen in de survey die beter konden:  

a) niet alle vragen waren even valide: de vragen waren voornamelijk 

gebaseerd op Woodworths klinische oordeel zonder deftig te testen of deze 

effectief een onderscheid maakten tussen soldaten die shell shock zouden 

kunnen krijgen en welke niet 

b) bedoeling van de test is duidelijk voor de persoon, wat kan lijden tot 

sociale wenselijkheid en niet altijd eerlijke antwoorden 

 

Verdere ontwikkelingen  

1) valideren van de vragen o.b.v onderzoek en niet enkel face validity is belangrijk 

o kijken welke vragen wel werkten en welke niet: maakt een vraag een 

onderscheid tussen mensen die wel goed presteren en mensen die niet 

goed presteren? 

o studie door Langer illustreert dit punt 

• wou test ontwikkelen dat meet wie vatbaar is voor een 

psychiatrische aandoening 

• startte met 120 vragen die voor hem interessant leken (net zoals 

Woodworth) & testte de bruikbaarheid ervan door ze voor te leggen 

aan een groep van 72 zonder psychiatrische stoornissen en een 

groep van 139 met stoornissen 

• enkel 21 vragen maakte een duidelijk verschil tussen de groepen  

• gebruikte face validity & empirische validiteit hiervan & deze 

evidence based validatie werd de norm voor psychologische tests 
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2) proberen het probleem van sociale wenselijkheid te ondervangen, dit kan door:   

o vragen die minder gemakkelijk te doorgronden zijn  

vb.: in MMPI, bestaat uit 566 items die je als juist of fout moet aanduiden  

o gebruik van leugenschalen: een test binnen een test waarbij vragen 

worden gesteld die vrijwel iedereen zonder uitzondering eigenlijk positief 

kan beantwoorden, omdat het normale menselijke ondeugden betreft, door 

de antwoorden kan worden vastgesteld in hoeverre iemand geneigd is 

eerlijk te antwoorden 

o impliciete persoonlijkheidstests 

 

 

Verschillen tussen niet klinische personen  

o persoonlijkheidstesten werden niet enkel gebruikt om onderscheid te maken 

tussen normale en pathologische personen, ze werden ook gebruikt om een 

onderscheid te maken tussen mensen in de normale ‘range’ & deels werd dit 

beïnvloed door de karaktereigenschappen theorie van persoonlijkheid 

o volgens deze theorie verschillen mensen van elkaar op basis van een gelimiteerd 

aantal van persoonlijkheidseigenschappen 

o de zoektocht naar persoonlijkheidstrekken begon in de jaren 30 bij de 

Amerikaanse psychologie Allport.   

 

Allport  

o kijken naar welke adjectieven mensen gebruiken om zichzelf en anderen te 

beschrijven vb.: polite, helpful, modest, rude,… 

o startte met 4504 adjectieven en keek hoe dit gereduceerd kon worden door 

synoniemen eruit te filteren & hij zette de tegenovergestelde adjectieven 

tegenover elkaar 

o nadeel: objectief opgesteld 

 

Cattell  

o voerde factoranalyse (relaties zoeken tussen stimuli) uit op de adjectieven van 

Allport  

o kwam uit tot 16 persoonlijkheidstrekken  

o ontwikkelde een vragenlijst om deze trekken te meten: sixteen personality factors 

questionnaire   

 

Eysenck 

o voerde ook factoranalyse uit, maar wou onafhankelijke factoren 

o kwam tot 3 factoren (introversie, neuroticisme, psychoticisme) 

o introversie: in welke mate ben je introvert of extravert? 

o neuroticisme: in welke mate ben je emotioneel stabiel of humeurig, gemakkelijk 

angstig, … 

o psychoticisme: hoe gemakkelijk wil je andere kwetsen?  

→ vindt je vaak bij mensen die op de beurs werken (profijt halen uit mensen) 

 

Na veel onderzoek: 5 facetten  

→ Cattell had het aantal vpersoonlijkheidstrekken overschat & Eysenck onderschat, dus 

geen 3 of 16 factoren waren, maar 5 fundamentele trekken: The Big Five  
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1. Openheid (voor ervaringen) 

2. Consciëntieusheid  

3. Extraversie  

4. Altruïsme/vriendelijkheid 

5. Neuroticisme (emotionele stabiliteit) 

4.7 TEST WORDEN HOE LANGER HOE BELANGRIJKER 

 

Dit heeft verschillende redenen:  

o uit alle onderzoeken blijkt dat gestandaardiseerde tests veel beter scoren dan de 

alternatieven 

o tests worden meer en meer gebruikt voor kwaliteitscontrole  

vb.: ingangsexamens en -tests 

o grotere kans dat beslissingen aangevochten worden: de maatschappij keert zich 

vaker naar wetenschappelijk onderbouwt bewijs om beslissingen te maken 

o mensen worden meer en meer geïnteresseerd in hun eigenheid: groeiende 

individualisering zorgt ervoor dat mensen meer informatie over individuen willen 

 

5. ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE 

 

Type van werk en de manier waarop mensen interacteerden op het werk is sterk 

veranderd in de 20ste eeuw  

→ ging van primaire sector (landbouw) naar de quartaire sector (collectief gefinancierde 

dienstverlening)  

 

Alles te maken met de industriële revolutie:   

o scheiding tussen werk en gezin  

o trek naar de steden  

o lange productieketens (bijna geen band meer met afgewerkte product) 

5.1 INDUSTRIËLE PSYCHOLOGIE 

 

Begin 20ste eeuw, Taylor:   

o arbeiders worden gezien als extensies van machines  

• willen alleen geld verdienen om aan lichamelijke behoeften te kunnen 

voldoen  

• ze kunnen complex werk niet aan (is voor het management), dus moet 

werk worden opgesplitst in eenvoudige deeltaken  

o alle deeltaken moet men zo efficiënt mogelijk maken (scientific management; 

Taylorisme) en verlonen (stukwerk)  

o men moet onderzoek doen naar factoren die de productiviteit verhogen  

vb.: belichting, rusttijden, … 

o beste kandidaten selecteren (gebeurde aan de hand van tests) 

 

Dit vormde de basis voor de eerste inzichten in werk en organisatie, vaak genoemd met 

de naam industriële psychologie. 
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5.2 MENSELIJKE RELATIES 

 

Mayo  

o concludeerde dat niet zozeer de werktuigen en de verloning belangrijk zijn voor 

arbeiders, maar de mate waarin de arbeiders zich gerespecteerd en gewaardeerd 

voelen en zich deel voelen van een groep  

o een bedrijf draagt zorg voor de informele groepen en helpt die te creëren  

vb.: voetbalploeg van het bedrijf  

o bevindingen gebaseerd op (selectieve interpretatie van) de Hawthorne studies 

 

Andere advies gegeven voor leidinggevenden: 

o niet meer autoritair en bevelend zijn, maar via overleg en inspraak 

(democratisch) 

o Cf. gevolgen van 3 verschillende types van leiderschap (Lewin)  

8) autoritair: de leider weet alles, mocht niet in vraag gesteld worden 

• meer agressie in de autoritaire groepen 

9) democratisch: leider overlegt 

• meer originaliteit, groepsgerichtheid en vriendelijkheid in de 

democratische groepen  

10) laissez-faire: een leider die geen leiding geeft en alles zomaar laat 

gebeuren 

• meer agressie in de laissez-faire groepen 

o ingebed in een bredere maatschappelijke evolutie van een ‘bevelmaatschappij’ 

naar een ‘overlegmaatschappij’ (Van Drunen et al.) 

5.3 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

 

Vanaf 1980 een nieuwe aanpak vervangt de menselijke relaties beweging: human 

resource management 

o het benadrukte meer dan voordien dat werknemers het belangrijkste kapitaal van 

een onderneming zijn en gekoesterd moeten worden 

o werd belangrijk want veel taken overgenomen door machines en het groeiend 

belang aan tertiaire en quartaire sector  

→ moet je voeden 

o mensen zoeken zelfactualisatie en realisatie in hun werk → doen graag werk 

waarin ze zichzelf kunnen realiseren, gevoel hebben dat ze ergens naar toe 

werken 

• je kunt hen dus vertrouwen (dat ze zelf hun werk zullen regelen) 

• van belang om autonomie en verantwoordelijkheid aan de werkers te 

geven 
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6. OPLETTEN MET TE GEÏDEALISEERDE GESCHIEDENISSEN VAN DE 

WETENSCHAP 

 

Zonder twijfelen speelden de Hawthorne studies een grote rol in de geschiedenis van de 

arbeids- en organisatiepsychologie. Toch wordt het duidelijk dat deze studies van een 

veel lagere kwaliteit waren dan de meeste mensen denken. 

vb.: Kompier beschreef wat er in werkelijkheid gebeurde in de Hawthorne onderzoeken  

o men moet opletten geïdealiseerde geschiedenissen van wetenschap   

o ‘klassieke’ studies en ontdekkingen worden meestal beter voorgesteld dan ze 

waren  

• het verhaal is te mooi om niet waar te zijn  

• originele stukken worden niet meer gelezen, maar het verhaal wordt 

doorverteld  

• de onderliggende boodschap komt overeen met wat we nu belangrijk 

(waar) vinden  

• het verhaal is goed voor de wetenschappers  

• het verhaal is ook goed voor andere groepen  

vb.: Hawthorne en het belang van management 

 

Kan in het ergste geval leiden tot een pseudogeschiedenis van de wetenschap 

→ tekst dat lijkt op geschiedenis van wetenschap, maar dat systematische fouten bevat 

door een behoefte om het onderzoek als meer indrukwekkend en belangrijk te 

beschrijven dan het was in werkelijkheid 

 

Voorbeelden van geïdealiseerde ‘klassieke’ studies 

o Rayner en Watsons: conditioneren van angst bij Little Albert 

o case study van de moord op Kitty Genovese 

o Pavlovs hondenonderzoek 

o case study van Phineas Gage 

 

Waarschuwingssignalen geïdentificeerd door Allchin om pseudogeschiedenis te herkennen 

en te vermijden: 
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H9: WAT IS WETENSCHAP?  

 

David Hume 

“Anyone who believes the laws of physics are mere social 

conventions is invited to try transgressing those conventions 
from the windows of my apartment.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. WELKE STATUS HEEFT WETENSCHAP?  

 

Is het waar dat het debat gesloten is, zodra wetenschap gesproken heeft’?  

→ is de boodschap van wetenschappers en positivisten sinds eind 19e eeuw, m.a.w. dit 

idee, van onfeilbare wetenschappelijke kennis, werd door hen gepromoot 

o wetenschap heeft ons veel meer opgebracht dan de andere kennis (zeker sinds de 

klassieke culturen)  

o dit komt omdat wetenschap gebaseerd is op observatie en experiment, in 

tegenstelling tot opinie en dogma 

o daardoor kunnen we vertrouwen hebben in wetenschappelijke kennis, m.a.w. 

wetenschappelijke conclusies zijn veilig en betrouwbaar 

 

De superioriteit van wetenschap was gebaseerd op 4 aannames:   

1) realisme: er is een fysieke wereld buiten de mens met onafhankelijke objecten, 

die begrepen kunnen worden door menselijk intellect 

2) objectiviteit: kennis over de fysieke realiteit hangt niet af van de observeerder, 

objectieve eensgezindheid is mogelijk, we kunnen kennis verzamelen over die 

wereld die geldt voor iedereen 

3) waarheid: uitspraken zijn waar wanneer ze overeenstemmen met de objectieve 

realiteit 

4) rationaliteit: waarheid wordt gegarandeerd door het gebruik van de juiste, 

wetenschappelijke methode, wetenschappelijke uitspraken zijn niet arbitrair, maar 

gerechtvaardigde conclusies gebaseerd op overtuigend bewijs en goede 

argumentering 
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2. PROBLEMEN  

 

Gezien het belang van de wetenschappelijke methode voor de garantie van waarheid, is 

het misschien verwonderlijk dat:   

o de meeste wetenschappers niet weten wat de ‘juiste, wetenschappelijke methode’ 

inhoudt (ze doen gewoon na wat hen voorgedaan werd door hun meesters, 

zonder er veel over na te denken)  

o diegenen die onderzoek hebben gedaan over wetenschappelijke methode, komen 

tot het besluit dat de methode niet altijd tot juiste informatie/kennis leidt 

 

3. WETENSCHAP IN DE OUDHEID 

 
PLATO 

→ was de eerste filosoof die een expliciete opinie had over hoe kennis verworven moest 

worden.  

o et was belangrijker om te steunen op rationaliteit dan op perceptie. Kennis moet 

van de ziel komen, die apriori kennis over de wereld bevat (rationalisme) 

o observatie daarentegen leidt niet tot ware kennis: er kunnen fouten in de 

observatie zitten en daarbovenop is de geobserveerde wereld niet de ware wereld, 

het is slechts een schaduw van de echte wereld 

 
ARISTOTELES 

→ had meer belang voor observatie en maakte een onderscheid tussen deductief 

redeneren en inductief redeneren.  

o deductief redeneren is de basis van de wetenschap: theoretische kennis start 

vanuit axioma’s, vanwaar nieuwe kennis deductief moet afgeleid worden via 

demonstraties 

o observatie en perceptie kunnen bijdragen tot kennis en waren een bron van 

informatie, maar volstaan niet als kennis zelf → als de kennis alleen maar 

observatie is, dan is het geen wetenschap 

o ideaal was kennis afgeleid van wiskunde en geometrie 

→ je hebt een aantal axioma’s en op basis daarvan kon je de volledige meetkunde 

min of meer afleiden 

o 1ste om de correspondentietheorie van waarheid te formuleren: waarheid is 

een eigendom van een uitspraak en is bekomen wanneer de uitspraak 

correspondeert met de fysieke realiteit 

 

5. IDEEËN OVER WETENSCHAP IN DE OUDHEID 

 
SKEPTICI   

o het is voor mensen onmogelijk om de werkelijkheid te begrijpen, m.a.w. mensen 

zijn niet in staat kunnen om de fysieke realiteit te begrijpen 

o het ontkent niet dat er een werkelijkheid is, maar we kunnen er geen kennis over 

hebben  

o we moeten er dan ook geen uitspraken over willen doen  

o in de 16de eeuw herontdekt dankzij vertaling van een overzichtswerk (Berkeley, 

Hume) 
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6. IDEEËN OVER WETENSCHAP BIJ DE KATHOLIEKE KERK  

 

Gezien de katholieke kerk het onderwijs in de middeleeuwen overnam, werden hun visies 

dominant → deze kwamen vooral van Sint Augustinus (354-430), die Aristoteles visie 

overnam en deze in overeenstemming probeerde te brengen met de christelijke 

theologie.  

o kennis komt van God en wordt door hem geopenbaard aan de mensen die het 

waard zijn  

o voorrang aan kennis in het nieuwe testament en aan openbaringen aan heiligen 

en kerkvaders   

o kerk bezit de ware kennis → niet in vraag stellen want die is door God 

geopenbaard 

 

7. IDEEËN WETENSCHAPPELIJKE REVOLUTIE 

7.1 GALILEI’S GEDACHTENEXPERIMENTEN  

 

Wordt vaak credit gegeven als persoon die de wereld overtuigde van het belang van 

observatie en experimenten. Hij was diegene die de waarheid van Copernicus zijn 

heliocentrische theorie aantoonde met zijn telescoop en diegene die de eerste 

experimenten leidde om te beslissen tussen theorieën.   

o gaf nog altijd voorrang aan deductief redeneren   

o maar wel een grotere rol voor systematisch observeren:   

• manen van Jupiter geobserveerd door gebruik van telescoop  

• snelheid waarmee een bol naar beneden rolt  

→ soort plank gemaakt met gleuf in & legde hier een metalen bol op & 

meette de tijd die de bol nodig had om een bepaalde afstand af te 

leggen, deed dit a.d.h.v. een vat met water: hier kon hij lucht in 

laten of niet, wanneer de bol vertrok dan liet die lucht in & wanneer 

de bol op het punt aankwam dan liet die de lucht uit, zo keek hij 

hoeveel water er uit het vat gegaan was  = een maat van tijd 

→ Aristoteles ooit beweerd dat de beweging een constante is: dus als 

er een kracht inwerkt op een voorwerp dan beweegt die aan een 

constante snelheid 

→ ondervonden dat die bal hoe langer hoe sneller ging en stelde vast 

dat die bal min of meer de snelheid had die overeenkwam met het 

kwadraat van de tijd 

o experiment ter illustratie 

o gedachtenexperiment → experimenten die je niet zelf uit voert, maar die je in 

gedachten uitvoert 

vb. paal in de grond drijven 

• blok op paal laten vallen  

• indien snelheid dezelfde is: snelheid van blok zou overal hetzelfde moeten 

zijn 

• snelheid is niet constant: alle zware objecten bewegen eerst traag wanneer 

ze beginnen vallen 

•  
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7.2 BACON  

 

Gebruik van systematische observatie en inductief redeneren promootte.   

o speelde een belangrijkere rol voor de bijdrage van inductief redeneren tot 

kennisopbouw (een wetmatigheid afleiden uit terugkerende observaties) 

o als men aan een nieuw onderwerp begint, verzamelt men best zoveel mogelijk 

observaties, waarin men dan wetmatigheden zoekt door te kijken naar:  

• elementen die de wetmatigheid aantonen  

• elementen die de wetmatigheid tegenspreken  

• de mate waarin ze de wetmatigheid aantonen of tegenspreken  

o o.b.v. deze kennis stelt men theorieën op die men verder verifieert o.b.v. de data  

o reeg kritiek van Von Liebig: geen enkele onderzoeker werkt zo, niemand gaat 

data verzamelen zonder doel, wetenschap begint van de onderzoeker zijn 

verbeelding, niet van blind data verzamelen 

7.3 NEWTON  

 

Tamelijk onduidelijk over wat zijn wetenschappelijke methode nu precies was, maakte 

een evolutie door tijdens zijn leven:  

o in het begin: vooral deductief redeneren (wetten van de fysica)  

→ beginnen vanuit bepaalde axioma’s en op basis daarvan leidt je alles af 

o op het einde: ook belang van observatie, inductief redeneren en verificatie (bij 

zijn werk over kleurexperimenten)  

  

Beste samenvatting wellicht: grotendeels zelfde opvatting als Aristoteles, maar de 

axioma’s zijn gebaseerd op observatie, experimenten en inductief redeneren en niet op 

‘evidente’ stellingen 

 

8. IDEEËN IN DE 17E-19E EEUW 

8.1 TOENEMEND BELANG VAN PROBABILITEIT 

 

Inductief redeneren werd afgekeurd omdat het geen ware conclusies garandeerde. Alleen 

deductief redeneren werd gerechtvaardigd vb.: succes van wiskunde en geometrie 

 

Galilei en Newton: moeilijkheden met het overtuigen van hun lezers dat hun getrokken 

conclusies niet louter producten waren van observatie en inductie 

 

John Locke (empirist) 

o onderscheid tussen wetenschappelijke kennis (absolute zekerheid nodig) en 

‘mening’ (probabiliteitsmening → meeste v/d natuurfilosofie op gebaseerd) 

 

Bacon 

o zijn goedkeuring van inductie was gedurfder 

o hij werd het meest aanzien als een filosoof/politici bij zijn collega’s in plaats van 

een wetenschapsman 

o zijn onderzoek week aanzienlijk af v/d adviezen die hij aan anderen gaf (Liebig)   
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Hoe dan ook, er was weinig ontkennen aan dat inductief redeneren exact was wat de 

nieuwe wetenschappers deden: achterwaarts redeneren van geobserveerde effecten naar 

probabiliteitsoorzaken.   

 

Kritiek: we zijn niet 100% zeker of uitspraken waar zijn, want inductief redeneren is 

achterwaarts redeneren: van data naar theorie   

→ het is niet omdat iets elke dag gebeurt, dat dit eeuwig zal doorgaan  

  

Christiaan Huygens (1629-1695): een van de eerste die expliciet het inductief redeneren 

verdedigde 

o we kunnen wel heel zeker zijn (bijna 100 %) bij inductief redeneren met veel 

convergente observaties die overeenkomen met de beginselen  

o we kunnen nieuwe predicties afleiden en die testen, m.a.w. waarheid is deels 

gegarandeerd wanneer de beginselen toelieten dat we nieuwe predicties kunnen 

afleiden en die testen & je kan dit verder verifiëren door voorspellingen te maken 

en te kijken of die ook uitkomen → is soort garantie of je het wel juist begrijpt 

  

Soortgelijke positieve boodschap van Leibniz: vergeleek het met wettelijke uitoefening en 

wettelijke zaken, zoals bewijs in de rechtbank dat afhing van de skills van de advocaten 

voor het onderzoeken van de getuigen 

 

Inductie leidde niet naar noodzakelijke waarheden, maar naar hoge probabiliteits 

conclusies. Dit verzocht dus een definitie van probaliteit. Twee definities werden 

voorgesteld. 

 

Probabiliteit houdt twee zaken in:  

1) kansberekening bij processen met meerdere uitkomsten 

o houdt wiskunde in & ontstond uit analyse van gokwedstrijden 

o inverse probability probleem: nagaan hoe probabel een theorie 

o Bayes: ontwikkelde theorie dat toonde dat de inversie probabiliteit 

berekend kon worden op basis van de a priori probabiliteit van een theorie 

o Laplace: ontwikkelde simpele formule om de probabiliteit v/e weten-

schappelijke wet te bereken, gegeven dat het was gerepliceerd in n tijden 

2) persoonlijke zekerheid v/d wetenschapper in zijn theorie: de wetenschapper 

moet te vertrouwen zijn 

o Shapin: observeerde dat door deze definitie wetenschap werd bepaald door 

sociale klassen  

o vooral voor de vroege wetenschapsmensen in Engeland → enkel heren van 

adel waren vertrouwenswaardig genoeg om aan onderzoek te doen 

8.2 TOENEMEND BELANG VAN HYPOTHESEN DIE GETEST MOETEN WORDEN  

 

Gezien de appreciatie van inductie groeide, kregen hypotheses ook een meer positieve 

evaluatie dan bijvoorbeeld in het geval van Newton.   

o uitspraken waarvan men niet 100% zeker is, zijn hypothesen (gissingen, 

speculaties) 
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o soms kunnen we meerdere hypothesen hebben om iets te verklaren o.b.v.  

verschillende theorieën, dit is niet slecht want we kunnen zoeken welke de juiste 

is (Herschel) 

8.3 WILLIAM WHEWELL (1794-1866) & COMTE  

 

Een laatste inzicht geformuleerd voor de 20ste eeuw was dat de distinctie tussen 

observaties en ideeën niet zo duidelijk was als dat filosofen beweerden. Feit en theorie 

hangen van elkaar af.   

 

William Whewell 

o onderscheid tussen feit (ding) en theorie (idee) is niet duidelijk te maken, want 

beide hangen aan elkaar vast en beïnvloeden elkaar 

o dit onderscheid noemde hij de fundamentele antitheses van filosofie  

a) geen theorieën zonder feiten  

b) geen feiten zonder theorieën 

 

Comte  

o had hetzelfde idee als Whewell 

o hij erkende ook de invloed van theorie op observatie   

 

9. POSITIVISME 

 

Veel v/d twijfels over de status van wetenschappelijke kennis werden vergeten tegen het 

einde van de 19de eeuw. Op dit moment domineerde de werken van positivisten. Het was 

toch duidelijk dat de ideeën van Galilei en Newton juist bleken en het was toch duidelijk 

dat wetenschappelijke kennis de levens verbeterde van zij die het bezaten?   

o alle twijfels over de waarheid van wetenschappelijke uitspraken werden aan de 

kant geschoven  

o de boodschap was: wetenschap is altijd juist en moet de leidraad vormen voor het 

menselijke handelen vb.: organisatie stad, organisatie werk, … 

o het bewijs hiervoor zag men in de vooruitgang in de afgelopen decennia 

 

10. 20E EEUW 

 

In de vroege 20ste eeuw besloot een groep van wetenschappers en filosofen de 

specificiteit v/d wetenschappelijke methode terug te herzien. Op dat moment was de 

kracht van wetenschap enorm. Een nieuwe branche van filosofie die zich bezighield met 

vragen gerelateerd aan de status en de uniekheid van wetenschap werd bekend als de 

wetenschapsfilosofie.   

 

Wetenschapsfilosofie in de 20ste eeuw, vragen als:  

o kunnen we de essentie van de wetenschappelijke methode vatten en die 

doorgeven aan andere gebieden? 

→ kunnen we zeggen van: de wetenschappelijke manier is deze manier, als je die 

manier volgt, dan zul je min of meer tot ware/zekere kennis komen 

o waarom is de wetenschap zo succesvol?  
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o kunnen we demarcatiecriteria voor de wetenschap vinden (de begrenzing van iets 

neerzetten) die overal en altijd gelden? ( inzicht in de 19de eeuw dat Euclidische 

geometrie niet de enige mogelijke geometrie is) 

 

11. LOGISCH POSITIVISME 

11.1 WEINER KREIS 

 

1920: de fysicus Schlick organiseerde bijeenkomsten v/e groep geleerden in Wenen, ze 

werden de Weiner Kreis genoemd 

a) groep wetenschappers en filosofen die bijeenkwamen om over wetenschap te 

filosoferen 

• Wittgenstein en Popper zaten soms deze bijeenkomsten ook bij  

• tegen WO II geraakte de groep meer gescheiden en sommigen trokken 

naar Amerika en Engeland, waar ze hun werk verder zette 

• de beweging werd bekend onder de naam logisch positivisme 

b) de eerste bijeenkomsten v/d groep waren grotendeels gewijd aan de discussie 

over Wittgensteins boek Tractatus 

• hij schreef dat taal een logische structuur had, die ervoor zorgde dat wat 

gezegd kon worden en gedacht kon worden over de wereld gelimiteerd was 

• taal beschrijft de werkelijkheid  

• dus kun je de werkelijkheid begrijpen door de logische opbouw van de taal 

te bestuderen 

 

Manifesto (1929) 

→ het resultaat van de discussies was een manifest gepubliceerd in 1929 

→ de volgende conclusies kunnen getrokken worden uit deze tekst: 

a) er zijn twee soorten waarheden: empirische en logische  

b) empirische waarheden maken uitspraken over de wereld en zijn gebaseerd op 

verificatie (observatie en experiment) 

• observatie: alleen kijken, passief regisseren 

• experiment: je gaat manipuleren en kijken wat het effect hiervan is, 

proberen ingrijpen  

c) logische waarheden zijn gebaseerd op deductief redeneren en beïnvloed door taal  

d) alle andere uitspraken zijn waardeloos (want je weet niet of ze waar of fout zijn) 

 

De wetenschappelijke methode bestaat uit de cirkel van: 

1) observeren  

2) inductief redeneren (wiskundige wetten) 

• uit die observaties een wetmatigheid afleiden 

• kijken welke observaties terugkeren  

• ideaal: in wiskundige wet kunnen formuleren  

3) verifiëren door objectieve, waardenvrije experimenten (invloed van Huygens): 

verificatiecriterium 

 

De impact van het logisch positivisme kwam vooral door de vragen en kritiek dat het 

naar voren bracht.   
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Kritiek: 

 
1. VERIFICATIE LEIDT NIET NOODZAKELIJK TOT WARE KENNIS 

o het is logisch onmogelijk om de waarheid van een conclusie te bewijzen op 

basis van herhaalde observaties 

o al bekend sinds Aristoteles 

vb.: ‘alle zwanen zijn wit’ (voor een lange tijd waren Europeanen hier 

zeker van omdat er enkel witte zwanen werden geregistreerd, tot dat in 

Australië ineens zwarte zwanen werden ontdekt) 

 
2. VEEL WETENSCHAPPELIJKE WETTEN BEVATTEN NIET-OBSERVEERBARE VARIABELEN  

o makkelijk geïllustreerd met de wetten van Newton: de variabelen uit zijn 

wetten zijn niet observeerbaar in die zin dat ze niet direct waargenomen 

kunnen worden met menselijke zintuigen 

vb.: “kracht” → kan je niet observeren, enkel de gevolgen observeerbaar 

o voor positivisten geen probleem zolang operationele definitie v/d 

variabelen mogelijk is, m.a.w. geen probleem om niet-observeerbare 

dingen te formuleren zolang je ze maar kunt meten of in getal kunt 

uitdrukken 

 
3. OBSERVEERBAAR IS EEN REKBAAR BEGRIP  

vb. elektronenmicroscoop, hersenscanner 

→ hoe moeten we observeerbaar definiëren? 

  
4. IETS WAT NIET OBSERVEERBAAR IS, KAN HET NOG WORDEN (VB.: ATOOM) OF 

MISSCHIEN NIET (FOSFOHISTIDINE) 

vb.: door technische vooruitgang 

o een atoom was eerst niet zichtbaar en daarna wel 

o op een bepaald moment dacht men dat fosfohistidine nodig was om echt 

de energie van een cel te kunnen begrijpen 

o uitgezocht: die stof doet niet wat wij denken dat die 

 
5. JUISTE OBSERVATIE IS NIET NOODZAKELIJK JUIST BEGRIJPEN 

o verifieerbare observaties zijn geen garantie op het juist begrijpen ervan  

 

Door kritiek kreeg het logisch positivisme een negatieve bijklank  

o naïeve (en verkeerde) overtuiging dat wetenschap altijd juist is en alle problemen 

kan oplossen   

 

12. FALSIFICATIE 

 

Hoe meer de logisch positivisten observatie, inductie en verificatie als de basis van 

wetenschappelijke kennis probeerden te verdedigen, hoe meer het duidelijk werd dat 

deze criteria niet de essentie van het wetenschappelijk proces bevatten. Een nieuwe 

demarcatiepoging werd ondernomen door Karl Popper (een Australische geleerde in de 

tijd van de Wiener Kreis).  
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Voor we Poppers ideeën bespreken, maken we een korte omweg en gaan terug naar 

Comtes en Whewells verstaan dat menselijke observatie niet theorieafhankelijk is & 

wordt beïnvloed door kennis. Dit inzicht maakte een grote indruk op Popper & het is 

belangrijk om daar een goed idee van te hebben voor we inpikken op Poppers alternatief. 

 
1. PERCEPTIE HEEFT INTERPRETATIE NODIG  

o m.a.w. perceptie vereist interpretatie 

o interpretatie van prikkels is betrokken bij perceptie  

o illustreren: dalmatiër tekening gestaltpsychologie   

o elke zwarte bubbel stelt een geïsoleerde observatie voor, verschillende groepen 

van onderzoekers proberen de verschillende bubbels te begrijpen 

o beide groepen kunnen elkaar informeren met hun bevindingen, toch is dit niet 

nodig omdat beide fenomenen gezien worden als onafhankelijk  

o stel nu voor dat iemand met een theorie komt over wat het overkoepelend 

raamwerk kan zijn hoe de verschillende bubbels passen in een grotere organisatie 

o op dit moment verandert de situatie compleet en krijgt het een hele andere 

betekenis, omdat ze deel zijn v/e veel groter geheel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. EEN THEORIE VERANDERT DE PERCEPTIE V/D FEITEN  

o m.a.w. interpretatie beïnvloed perceptie van (complexe) feiten  

o eens de interpretatie is gevonden om de figuur te begrijpen, veranderen de 

betekenissen van de eerst geobserveerde feiten drastisch 

o het is nu amper mogelijk om niet meer een meisje te herkennen in de 1ste figuur  

o vergelijkbaar met de pogingen van astronomen om met een model v/h universum 

te komen nadat de bewegingen v/d lichamen werd ontdekt → perceptie v/d 

wereld veranderde eens er gerealiseerd werd dat de aarde niet plat was 

o situatie vergelijkbaar met hoe het veld v/d chemie veranderde eens het periodiek 

systeem werd gevonden 

 
3. EEN THEORIE GEEFT WETENSCHAPPERS DE GELEGENHEID OM TE FOCUSSEN OP DE 

BELANGRIJKE FEITEN  

o m.a.w. interpretatie geeft aan welke waarnemingen belangrijk zijn en welke 

minder vb.: dalmatiër tekening laat zien dat niet alle bubbels even belangrijk zijn 

voor de algemene interpretatie ervan 

 
4. EEN THEORIE LAAT WETENSCHAPPERS  TOE OM IN EEN MEER GERICHTE MANIER TE 

ZOEKEN  

o m.a.w. interpretatie laat toe om gericht te zoeken  

o het helpt hem om uit de lawine van feiten de meer belangrijke feiten eruit te 

filteren  
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o zonder een theorie weten wetenschappers niet welke observaties belangrijk zijn 

en welke niet.  

o vb.: 19e eeuw veel energie gestoken in het bepalen v/d exacte gewicht van 

chemische elementen 

• werd gedaan omdat men dacht dat de gewichten hen zouden voorzien van 

informatie over de structuur van de elementen 

• eens men realiseerde dat de verschillende chemische elementen elk hun 

eigen compositie hadden, werd het duidelijk dat de gewichten helemaal 

niet belangrijk waren 

 

→ wat mensen observeren hangt af van wat ze weten of denken te weten 

 

Karl Popper (1902-1994): falsificatie i.p.v. verificatie  

o je kunt de juistheid van uitspraken op basis van inductief redeneren niet aantonen  

o maar je kunt de valsheid ervan wel aantonen  

vb.: door tegenvoorbeeld te vinden  

→ iets wat mensen niet vanzelf doen door confirmatiezucht 

o volgens falsificatie is een uitspraak vals als je ze niet kunt falsificeren: als een 

uitspraak niet weerlegbaar is, dan is ze geen wetenschappelijke uitspraak  

vb. “God toont zijn liefde op verschillende manieren” 

o wetenschappelijke kennis begint met gissingen  

→ op basis van falsificatie probeer je de foute gissingen eruit te halen 

 

Observatie wordt beïnvloed door kennis: 

1) perceptie vereist interpretatie  

→ je hebt de overgang van gewaarwording naar perceptie 

• gewaarwording: gewoon wat je registreert (passieve observatie) 

• perceptie: hoe je het interpreteert 

2) interpretatie beïnvloedt de perceptie van (complexe) feiten  

3) interpretatie geeft aan welke waarnemingen belangrijk zijn en welke minder 

4) interpretatie laat toe om gericht te zoeken    

 

De overtuiging van logisch positivisme dat je objectief kunt observeren en verifiëren is 

dus verkeerd → verificatie en observatie zal altijd beïnvloedt worden door de interpretatie 

die je maakt & zeker bij complexe problemen is de interpretatie die je kunt geven aan 

hetgeen je observeert even belangrijk   

 

Omdat je niet kunt observeren zonder te interpreteren, moet wetenschap 

o de bestaande kennis in vraag durven stellen (i.t.t. pseudowetenschap en 

psychoanalyse)  

• want dit is het enige wat je hebt 

• als je geen theorie hebt die je kunt weerleggen, dan is die niks waard  

• je theorie is maar zo goed als de mate waarin ze weerlegd zou kunnen 

worden 

o actief op zoek gaan naar verkeerde kennis door voorspellingen proberen te 

weerleggen 

→ als een uitspraak niet weerlegbaar is, dan is ze geen wetenschappelijke 

uitspraak vb.: “God toont zijn liefde op verschillende manieren” 
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Hypothetisch deductief model 

o geïntroduceerd door Popper 

o volgens deze methode betrekt het wetenschappelijk 

proces een combinatie van inductief en deductief 

redeneren 

o op de basis van observatie, inductie en gissingen 

wordt een interpretatie (theorie) geformuleerd. 

o je begint vanuit observatie en maakt een bepaalde 

interpretatie (je theorie), dat is de perceptie die je 

eraan toekent, op basis daarvan formuleer je een 

hypothese en dan test je deze 

o wat nu wel nieuw is, dat is dat deze test moet 

gebeuren op basis van falsificatie (voordien was het verifiëren) 

 

Hoe falsifieerbaarder een theorie is, hoe sterker ze staat: verschillende levels van 

falsifieerbaarheid  

vb. voorspellingen van Einstein 

o zei dat licht min of meer afgebogen wordt door materie → betekent dat de zon 

min of meer de lichtstralen van de sterren zal moeten afbuigen  

o men onderzocht dit door te gaan kijken bij een volledige zonnen-eclips: hoe de 

stand v/d sterren is zoals we die percipiëren gedurende deze zonnen-eclips en hoe 

de stand v/d sterren is als we die gaan verifiëren op een nacht zonder eclips maar 

met vergelijkbare omstandigheden aantonen dat ze licht anders stonden  

→ volgens Popper wetenschap op zen mooist  

o je hebt een bepaalde theorie die een voorspelling maakt en die alleen deze theorie 

kan maken, waarvan je kan zeggen dat die niet zal uitkomen  

o falsifiëren: grote zekerheid over de juistheid van de theorie 

 

Hoe meer specifiek en gedetailleerd een uitspraak, hoe hoger de falsifieerbaarheid ervan.  

 

Betekent wel dat niet alle wetenschappelijke overtuigingen juist zijn!  

o zeker niet in het begin, wanneer ze nog niet voldoende falsificatietests doorstaan 

hebben  

o in principe weten we nooit helemaal zeker of een inzicht juist is 

 

Problemen: 

o moet falsificatie altijd leiden tot verwerping van een theorie?  

• misschien komt het gewoon door een slechte meting?  

• misschien is de theorie wel juist, maar onvolledig?  

vb.: Uranus en Neptunus → observaties klopten niet met theorie, conclusie 

dat er een andere planeet bestaat: Neptunus  

 

Je weet nooit van tevoren of iets gefalsifieerd wordt, wat nu de juiste reden is  

→ dit kunnen 3 redenen zijn: 

1) de theorie is verkeerd 

2) je experiment is ergens verkeerd (interne en externe validiteit) 

3) de theorie is niet volledig 

→ welke v/d drie redenen is het? vereist heel veel onderzoek 



96 
 

 

Popper  

o zolang een theorie meer falsificeerbaarder wordt, is er geen probleem 

• je moet je theorie scherper maken, zodat je een betere hypothese kunt 

maken die meer kans heeft om verlegd te worden en als die dat doorstaat, 

dan is je theorie goed 

• er mee eens dat wetenschappers hun theorieën niet te snel mogen 

opgeven, vaak zijn er gewoon modificaties van de theorie nodig 

• welke modificaties zijn dan toegelaten? → ze moeten een theorie meer 

falsificeerbaarder maken, dan is er geen probleem  

o wat niet mag, zijn ad-hoc aanpassingen  

• zijn modificaties die niet testbaar zijn of die de theorie minder 

falsifieerbaar maken 

• men kan geen hypothesen toevoegen aan de theorie zonder deze te 

onderbouwen  

• vb.: flogiston  

→ theorie verklaarde waarom bepaald materiaal zeer brandbaar was 

en ander materiaal niet 

→ na het verbanden zou het materiaal dus lichter moeten wegen, 

maar dit was niet altijd het geval  

→ om de theorie te redden, werd er beweerd dat flogiston ook een 

negatief gewicht kon hebben bij sommige materialen, waardoor het 

dus zwaarder zou wegen 

→ het was dus niet enkel onzichtbaar, men kon het ook niet wegen! 

= extreem gebrek aan falsifieerbaarheid 

 

13. KUHN  

 

Thomas Kuhn (1922-1996) 

o Amerikaanse fysicus 

o was het eens met Popper over de prioriteit van theorie op observatie 

o Popper had gelijk, maar onderschatte nog de relativiteit van de wetenschappelijke 

kennis  

o alle kennis komt tot stand op basis van   

a) veronderstellingen hoe de realiteit ineen zit  

b) veronderstellingen over hoe de realiteit onderzocht kan worden 

c) veronderstellingen over wat al geweten is  

o alle veronderstellingen samen worden het paradigma genoemd  

• paradigma → een set van gedeelde aannames over wat het onderwerp 

gaat en hoe de problemen moeten aangepakt worden   

• dit is de start van wetenschap 

• wetenschappers enkel aanvaard als ze binnen het paradigma blijven 

(projectaanvragen, artikels, …)  

 

Het paradigma bepaalt: 

a) wat er moet geobserveerd worden  

b) welke vragen er gesteld moeten worden  

c) hoe de vragen gestructureerd moeten worden   

d) hoe de resultaten van het onderzoek geïnterpreteerd moeten worden 
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Alle wetenschappen beginnen met een voorwetenschappelijke periode, waarin men alleen 

maar vaststellingen kan doen 

o geïsoleerde feiten proberen te begrijpen  

o modellen opstellen voor die kleine feitjes  

o maar die modellen spreken elkaar dikwijls tegen  

o geen interactie tussen groepen die verschillende feiten onderzoeken 

o geen overeenstemming over methode die gebruikt moet worden 

 

Op een bepaald moment wordt een paradigma gecreëerd  

o een algemene theorie wordt voorgesteld  

o begin van de echte wetenschap  

o maakt het mogelijk:  

• te weten waarop men moet focussen  

• welke vragen relevant zijn  

• hoe de vragen met elkaar samenhangen  

• hoe de resultaten moeten worden geïnterpreteerd 

 

Als een paradigma gevonden is, normale wetenschap 

o oplossen van raadsels op basis van algemeen aanvaarde methode 

o proberen theorie te falsifiëren  

o wanneer afwijkende observaties → kijken of observaties wel kloppen en/of hoe 

men theorie kan aanpassen binnen het paradigma 

o men heeft de illusie de werkelijkheid te kennen/begrijpen 

 

Na verloop van tijd beginnen de afwijkende bevindingen te belangrijk te worden. Er is 

geen toename meer in kennis, maar er komen veel ad hoc aanpassingen (in plaats van 

juiste voorspellingen). Leidt tot een crisis, waarbij noodzaak gevoeld wordt om 

paradigma in vraag te stellen  

o moeten er nieuwe ideeën gevormd worden?    

o ideeën die misschien vroeger geopperd werden, maar genegeerd? 

 

Wanneer er een paradigmashift plaatsvindt = revolutie 

o nieuwe inzichten volgen elkaar snel op  

o vroegere anomalieën (feit dat niet verklaard kan worden) worden begrijpbaar   

o terugkeer naar normale wetenschap 

 

Voorbeelden van wetenschappelijke revoluties:   

o astronomie: heliocentrisch model in plaats van geocentrisch model  

o banen van planeten vormen geen cirkels (met epicirkels) maar ellipsen 
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Andere voorbeelden van revoluties 

o fysica  

• Newton  

• Einstein  

• Kwantummechanica  

o psychologie?   

• behaviorisme?  

• cognitieve psychologie? 

 

Samenvatting Kuhn 

o we beginnen met een voorwetenschappelijke periode waarbij alles wat we kunnen 

doen waarnemen is → we begrijpen niks, maar kunnen alleen observeren  

o normale wetenschap 

o deze komt in crisis (want men heeft van alles verkeerd begrepen) 

o er is een paradigmashift, een revolutie 

o je krijgt weer opnieuw een normale wetenschap 

o MAAR er zal opnieuw een paradigmashift kom → want niks garandeert dat ons 

huidig paradigma waar is 

 

 

 

 

 

Elke wetenschap maakt gebruik van paradigma’s  

o we hebben geen enkele garantie dat het huidige paradigma juist is  

o we kunnen zelfs vermoeden dat het niet juist zal zijn 

o de cirkel van periodes van normale wetenschap gevolgd door revolutie is oneindig   

o misschien zijn alle paradigma’s wel juist en geven ze een ander beeld op een 

werkelijkheid met veel verschillende facetten?  

o de paradigma shifts volgens Kuhn’s theorie implementeren niet dat de oude 

paradigma’s vervangen worden door beteren het wordt gewoon vervangen door 

een nieuwere   

o betekent dat alle wetenschappelijke kennis relatief is en tijdsafhankelijk 

o de zelfverzekerdheid van wetenschappers is arrogantie (en onwetendheid) 

 

14. POSTMODERNISME EN KENNISOORLOGEN  

 

Als wetenschap relatief is, hoe zeker kunnen we dan zijn dat er wel een objectieve 

realiteit is, die voor iedereen geldt? = realisme vs. idealisme 

 

Volgens de postmodernisten is er geen algemene waarheid, enkel een waarheid waar 

sommige mensen nu in geloven  

o waarheid is een sociale constructie (ook wetenschap): geen objectieve kennis die 

de werking van een externe realiteit onderzoeken, maar een verhaal verteld door 

een particuliere wetenschappelijk commune op de basis van hun taal en cultuur  

o men wil deze sociale constructie opdringen aan anderen: wetenschap als 

onderdeel van machtsstrijd → kunnen macht verwerven door hun waarheid als DE 

waarheid voor te stellen en deze op te leggen aan andere groepen 



99 
 

 

Wetenschapsoorlog → notie gebruikt door de postmodernisten om te verwijzen naar de 

aanvallen op de speciale status van wetenschap en hun ontmaskering van 

wetenschappelijke kennis als een sociale constructie   

o wetenschappers hebben veel macht omdat ze sterke allianties met andere 

machtsvolle groepen hebben   

o oorsprong van fake news? 

 

15. PRAGMATISME ALS ALTERNATIEF?  

 

De ‘waarheid’ van uitspraken is problematisch  

o is er wel een objectieve realiteit buiten de mens?  

o kunnen we die begrijpen?  

o blijft die constant?  

 

Een ander criterium is, hoe goed helpt onze kennis om te functioneren? 

o ‘ware kennis’ is kennis die ons leven gemakkelijker maakt (ons meer controle 

geeft) = ‘common sense’ 

 

Charles Peirce  

o nam het idee van common sense nog een stap verder en beweerde dat succes in 

hoe om te gaan met de fysieke realiteit als criterium genomen kon worden om te 

beslissen hoe waardevol kennis was 

o zijn positie is bekend als het pragmatisme → visie in filosofie dat menselijke 

kennis informatie is over hoe om te gaan met de wereld, de waarheid van kennis 

hangt af van het succes iets heeft innemend met de wereld, op wat werkt   

o de waarheid van een theorie is enkel belangrijk als het praktisch verschil maakt; 

omdat de wereld constant verandert, is de waarheid ook niet standvastig   

 

Pragmatisme had niet veel invloed op ontwikkelingen in de wetenschapsfilosofie. Eén van 

de redenen was dat het niet op zoek ging naar een onderscheid tussen wetenschappelijke 

kennis en niet wetenschappelijke kennis. 

 

Volgens het pragmatisme is de wetenschappelijke methode slechts één v/d vier 

methoden om tot bruikbare kennis te komen 

a) methode van volharding: wat goed is geweest in het verleden, is goed voor de 

toekomst  

b) methode van gezag: wat zeggen experts en gezagsdragers?  

c) de a priori methode: wat komt overeen met mijn overtuigingen, intuïties? 

 

 

Pragmatisme lijkt a priori (intuïtief) zinvol en wordt ook vaak informeel gebruikt, maar 

heeft (nog?) geen goede naam binnen wetenschapsfilosofie 

o problemen om een sluitende definitie te vinden voor pragmatisme → iedereen 

heeft een eigen definitie van pragmatisme 

o er is veel onenigheid binnen de bestaande geschriften, dat de boodschap minder 

overtuigend maakt   
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16. BESLUIT?  

 

De twee extreme visies op de wetenschapsstatus zijn wellicht verkeerd: 

1) wetenschap is altijd juist  

2) wetenschap is onmogelijk want er bestaat geen realiteit buiten ons  

  

Een tussenliggende visie is waarschijnlijker  

o er is een realiteit die ons functioneren inperkt  

o we proberen die realiteit te begrijpen, maar hebben geen garantie dat ons huidig 

begrip juist is (hypothesen, paradigma)  

o vooral in het begin is het goed mogelijk dat verkeerde hypothesen opgeworpen 

worden  

• replication crisis  

• falsificatie heeft tijd nodig 

• falsificatie op zich leidt niet tot begrip van hoe iets in elkaar zit (iemand 

moet met het juiste idee naar voren komen en dit idee moet door de 

anderen ernstig genomen worden)  

o pragmatisme lijkt een bruikbaar criterium   
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H10: IS PSYCHOLOGIE EEN WETENSCHAP?  

1. PROBLEEM 

 

Psychologie wordt tijdens de opleiding een wetenschap genoemd, maar in de bredere 

samenleving wordt psychologie niet als een wetenschap gezien. 

 

‘How to identify a psychology professor?’ 

o psychologist are not real scientists, and can be easily identified by their screams 

of protest whenever anyone questions whether psychology is a science.  

o veel stereotypen over psychologie, die vaak wel een kern van waarheid bevatten 

 

2. WAAROM WORDT PSYCHOLOGIE EEN WETENSCHAP GENOEMD?  

2.1 PSYCHOLOGIE HEEFT EEN LANG EN RESPECTVOL VERLEDEN EN GEBRUIKT 

DE WETENSCHAPPELIJKE METHODE  

 

19de eeuw: psychologie is de studie van de mens op basis van de wetenschappelijke 

methode  

o studie v/d menselijke geest is al lang bezig: gaat terug tot de tijd van Aristoteles, 

hij was één v/d eerste die hier echt werk van maakte 

o deze studie gebeurde binnen drie gebieden:  

a) filosofie  

b) godsdienstleer: belang hiervan nam af en het belang psychologie nam toe 

c) opvoeding  

o maar gebeurde niet op een wetenschappelijke manier, psychologen begonnen 

gebruik te maken van het prestige van de wetenschappen en profiteerden hiervan 

a) werden belangrijker aan de universiteiten 

b) zorgden voor nieuwe uitvindingen, waardoor landen waar wetenschap 

belangrijk werd, machtiger werden 

 

Er werd veel belang gehecht aan de geschiedenis v/d psychologie  

o iedereen kreeg al een vak geschiedenis v/d psychologie terwijl het nog maar 20 

jaar bestond 

o als soort legitimatie van het nieuwe gebied  

• men was altijd al bezig geweest met het psychische functioneren v/d mens 

proberen te begrijpen, maar nu ging het goed gedaan worden via de 

wetenschappelijke methode 

• cursussen geschiedenis waren niet zozeer een overzicht van wat er 

geweest was, hoewel dit er ook wel bij zat, in die zin was het eerder een 

soort van legitimatie v/h nieuwe gebied: “zie je wel dat we nodig zijn, dat 

is er altijd al geweest, alleen deden ze het niet op de goede manier” 

o filosofische en medische inzichten werden gepresenteerd als voorlopers van de 

psychologie  

 

Sociologie: maatschappij is een gevecht tussen groepen om macht 

→ elke groep probeert haar macht zoveel mogelijk uit te breiden 
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Om een nieuwe groep op te richten, moet je: 

1) Iets nieuws te bieden hebben dat de bestaande groepen interesseert 

c) wanneer jij hetzelfde beweert als wat een andere groep beweert, dan gaat 

die andere groep zich verdedigen en jou proberen buiten te houden, want 

dat is hun terrein 

2) Allianties aangaan met de bestaande, machtige groepen 

d) wanneer je bijvoorbeeld een nieuwe faculteit aan een universiteit probeert 

op te richten, dan is het belangrijk dat je kijkt naar de faculteiten die er al 

bestaan en wat je hen te bieden hebt 

3) De bestaande groepen niet de indruk geven dat je aan hun macht zult knagen 

e) wat jij te bieden hebt moet iets onafhankelijks zijn, iets wat nog niet 

bestaat en wat het bestaande kan verbeteren, zonder dat dat afbreuk doet 

aan de bestaande richtingen 

 

Door deze factoren de psychologie in de 19de eeuw en begin v/d 20ste eeuw succesvol:  

o ze hadden iets nieuws te bieden dat de bestaande groepen interesseerden, 

namelijk menselijke ziel op een wetenschappelijke manier onderzoeken 

o er werden allianties aangegaan met de bestaande machtige groepen, de 

ontluikende wetenschappen 

o de bestaande groepen kregen niet de indruk dat er aan hun macht geknaagd 

werd, de opvoedkunde, godsdienst, filosofie, … mocht blijven bestaan, het was 

iets nieuws dat er aan toegevoegd werd 

 

Psychologie profiteerde v/h toenemende belang v/d wetenschappen aan de universiteiten  

o nam de methode over  

o paste die toe op een nieuw gebied (uitbreiding macht van de wetenschappen)  

o beloofde dat dit tot veel meer en betere inzichten zou leiden dan de bestaande 

onderzoeksmethoden die niet wetenschappelijk waren (vb.: het puur nadenken 

van de filosofie) → gaf een hoger prestige aan de menskunde 

2.2 GEVOLGEN VOOR DE OPLEIDING 

 

Omdat psychologie gepromoot werd op basis van zijn lang verleden en zijn methode, 

werd zowel ‘de geschiedenis van de psychologie’ en ‘de onderzoeksmethoden’ grote 

componenten in het curriculum. Studenten werd geleerd hoe studies te leiden in labo’s, 

moesten boeken kopen over onderzoeksmethoden en de geschiedenis v/d psychologie 

studeren.  

 

2.2.1 STERKE STUDIE VAN DE WETENSCHAPPELIJKE METHODE 

 
A) WETENSCHAP HANGT NIET AF VAN HET ONDERWERP, MAAR VAN DE GEBRUIKTE 

METHODE  

o psychologie werd een sterke studie van de wetenschappelijke methode: dit is wat 

ons onderscheid van de bestaande filosofie, godsdienstleer en opvoedkunde 

o hierdoor hebben psychologen (die de opleiding psychologie vorm gegeven 

hebben) altijd heel sterk de nadruk gelegd op het aanleren van die 

wetenschappelijke methode 
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o wanneer je aan mensen vraagt ‘wat is wetenschap?’, dan denkt iedereen aan vb. 

fysica, scheikunde, biologie, … maar dat heeft niet zozeer te maken met het 

onderwerp (of je het wetenschappelijk kunt onderzoeken), maar wel met de 

manier waarop je het onderzoekt  

o elk onderwerp dat de wetenschappelijke methode gebruikt is een wetenschap 

 
B) STERK BEÏNVLOED DOOR HET POSITIVISME  

o positivisme → het idee dat de wetenschap de maatschappij kon verbeteren, dat 

de wetenschap de maatschappij van alles kon brengen en ook de ideeën binnen 

het positivisme over wat wetenschap was 

o een reden waarom psychologen neigden om te hard nadruk te leggen op valide 

testen in plaats van op theorievorming, was omdat ze te hard probeerde goede 

wetenschappers te zijn.   

o de 1ste decennia v/d psychologie waren ook de beste tijd was v/h positivisme: er 

waren waarschijnlijk geen enthousiastere of meer gehoorzame studenten van het 

positivisme dan de experimentele psychologen (de behavioristen in het bijzonder) 

o psychologen volgen de kernadviezen v/h positivisme over hoe aan goede 

wetenschap te doen op:  

a) wetenschap gaat van feiten naar kennis op basis van observatie (i.p.v. van 

opinies), inductief redeneren en verificatie  

• deze 3 vormen de kern v/h behaviorisme 

• poging om psychologie nog wetenschappelijker te maken  

b) geen variabelen die niet geobserveerd kunnen worden gebruiken  

• geleid tot een operationele definitie: variabelen kunnen definiëren 

aan de hand van getallen  

c) theorieën zijn beschrijvingen van geobserveerde feiten (wiskundige 

wetten)  

• grote voorbeeld is hier Newton, die een 3-tal heel eenvoudige 

wetten beschreven had die min of meer de bewegingen in het heelal 

beschreven 

• men wou tot dezelfde wetten komen vb.: snelheid druk je uit in 

afstand (meter) en tijd (seconden)  

• vb.: motivatie is de functie van de drijfveer en de energie die je er 

in kan steken → kan je makkelijk in een wiskundige formule steken, 

maar daarmee heb je nog geen wetenschap, want je moet de 

drijfveer energie ook op de één of andere manier kunnen meten, als 

je dat niet kan, is je formule eigenlijk niets waard 

• behavioristen: probeerden een soort wiskundige wetten te maken 

die min of meer op hetzelfde niveau stonden als Newton  

 
C) METHODOLATRIE 

o methode i.p.v. theorie  

o verafgoding v/d methode: zolang je de wetenschappelijke methode gebruikte was 

je goed bezig, i.p.v. theorievorming (om te begrijpen hoe dingen in elkaar zaten) 

o vooral belangrijk dat je de juiste methode leerde en de juiste methode toepaste 

o vanwege de nadruk op methode in de definiëring van wetenschap, investeerden 

academische psychologen hard in het ontwikkelen van geschikte 

onderzoekdesigns en analyse technieken: het is geen toeval dat sinds het begin 
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v/d 20ste eeuw psychologie op de voorgrond staat wat betreft onderzoek in sterke 

onderzoekdesigns en analysemethoden van complexe datasets  

o een huidige klacht onder de psychologen is het lage level van methodologische 

sofisticatie bij hun medische medewerkers, dat ervoor zorgt hun de bevindingen 

kwetsbaar zijn voor de bedreigingen van validiteit 

o verschillende auteurs (vb.: Sigmund Koch, Chomsky, Baars) haalden aan dat 

psychologie doorheen zijn bestaan, de belangrijkheid van de rol van 

onderzoeksmethoden overschat  

o deze bias die gemaakt wordt tegenover methodologische strengheid i.p.v. 

theorievorming wordt methodolatrie of methodologische genoemd 

o i.p.v. te zoeken naar een theoretisch raamwerk dat hen verenigd, beweerden de 

grondleggers v/d psychologie dat zolang ze de regels van de wetenschappelijke 

methode volgden, ze zouden bijdragen tot vooruitgang in de psychologie.   

 

2.2.2 GROOT BELANG VAN DE GESCHIEDENIS VAN DE PSYCHOLOGIE  

 
A) ALS LEGITIMATIE VAN HET NIEUWE GEBIED 

 
B) FILOSOFISCHE EN MEDISCHE INZICHTEN WERDEN GEPRESENTEERD ALS VOORLOPERS 

V/D PSYCHOLOGIE 

 

2.3 DE MEESTE PSYCHOLOGEN TEVREDEN OVER DE WETENSCHAPPELIJKE 

METHODE 

 

In de vorige delen zagen we hoe psychologie startte als de uitkomst van de groeiende 

impact van wetenschappelijk denken in de Westerse maatschappij. In de 19de eeuw 

leidde dit tot een groeiend aantal van geleerden die overtuigd werden van het feit dat er 

een toekomst was in de toepassing van de wetenschappelijke methode in de menselijke 

geest. In deze tijd was dit eerder een geloof, dan een gegarandeerd succes. Het feit dat 

na bijna een eeuw en een half, de meerderheid van academische psychologen dit nog 

steeds geloven is een teken dat ze hier geen spijt van hebben. Kijkend naar een aantal 

bronnen, suggereert dat de onderstaande factoren de hoofdredenen zijn waarom 

psychologen doorgaan met het gebruik van de wetenschappelijke methode en waarom ze 

er zo tevreden over zijn. 

 

1. SYSTEMATISCHE EN CUMULATIEVE KENNIS  

o houdt de kennis bij zoals die verzameld is (duidelijk beschreven) 

• gezegd geweest dat wetenschap niet kon ontstaan zolang er geen schrift 

was, een schrift als een soort extern geheugen dat bijhoudt wat er 

allemaal geweten is  

• zie je bij de wetenschappelijke methode heel duidelijk, alle kennis moet 

duidelijk beschreven en bijgehouden worden 

o huidige kennis bouwt voort op bestaande kennis 

• je mag niet zeggen van ‘ik vergeet alles wat er al gevonden is en ga nu 

iets heel nieuws verkondigen zonder enige evidentie’, niemand zal dat 

aanvaarden 
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2. GEBRUIKT METHODEN DIE HUN WAARDE BEWEZEN HEBBEN 

o er is eenduidigheid 

o de bevindingen zijn zo geformuleerd dat ze op dezelfde manier kunnen 

geïnterpreteerd worden door verschillende lezers 

 

3. PROBEERT TE VOORSPELLEN  

o benadrukken belang hiervan → probeert niet enkel achteraf te verklaren 

o je moet een hypothese kunnen opstellen van wat er zal gebeuren → veel 

moeilijker dan achteraf verklaren wat er gebeurd is 

o het is niet genoeg om fenomenen post hoc te verklaren: een wetenschapper moet 

in staat zijn te voorspellen wat er zal gebeuren in de toekomst onder 

gecontroleerde omstandigheden 

 

4. NIEUWE FEITEN KUNNEN BESTAANDE KENNIS IN VRAAG STELLEN 

o je bouwt voort op de bestaande kennis, maar die bestaande kennis is geen Bijbel 

o als je nieuwe feiten vindt die de bestaande kennis in vraag stellen, dan wordt dat 

toegelaten, je moet het natuurlijk goed beargumenteren 

o vooruitgang in de wetenschappen of soms zelf een volledige paradigmawisseling  

o wetenschappelijke kennis is open en kan altijd in vraag worden gesteld 

o proberen bestaande overtuigingen te falsifiëren staat centraal in wetenschap, 

kennis is niet persoonsgebonden.   

2.4 PSEUDOWETENSCHAP ALS ALTERNATIEF 

 

Stel dat we de wetenschappelijke methode nu niet zouden gebruiken, dan is de 

pseudowetenschap een alternatief. Wetenschappelijke methode vergelijken met 

pseudowetenschap is een illustratie van het belang van de wetenschappelijke methode 

voor psychologische onderzoekers.  

 

Pseudowetenschap → kennis dat zich voordoet als wetenschappelijk maar dat de 

wetenschappelijke methode schendt op verschillende gebieden. 

o vage, overdreven en ontestbare beweringen  

o gebruik van verklaringen achteraf (theorie wordt aangepast aan de resultaten) 

o status van kennis is heel sterk afhankelijk van status auteur  

vb.: als een bepaalde goeroe met hoge status iets gezegd heeft, dan is dat 

waarheid 

o confirmatie in plaats van falsificatie: proberen de bestaande gedachten te 

confirmeren door er evidentie voor te vinden, terwijl het sterke v/d 

wetenschappelijke methode is dat men de bestaande ideeën probeert te 

verwerpen (falsificatie) 

o anekdotische kennis in plaats van systematisch verzamelde kennis 

o gebrek aan openheid en replicatie door anderen 

vb.: wanneer bepaalde personen uitspraken doen, dan is dat min of meer hun 

uitspraak, ze hebben er een soort eigendomsrecht op en anderen moeten hierover 

zwijgen 

o critici moeten bewijs leveren, niet diegenen die de kennis opgesteld hebben 

• zeggen dat anderen maar bewijs moeten leveren over dat wat iemand zegt 

verkeerd is  wetenschap 
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• bij wetenschap moet men er altijd van uitgaan dat wat men weet 

misschien waar is, maar niet noodzakelijk, dus altijd kijken of je het niet 

verkeerd begrepen hebt eerder dan te zeggen dat anderen maar moeten 

zeggen dat het verkeerd is 

o aanhouden van kennis die aantoonbaar fout is  

• soms ook tegenover de psychologie gezegd 

• sommige ideeën/theorieën zijn zodanig verleidelijk dat men ze blijft 

aanhouden vb.: zombietheorieën (100x verworpen, maar blijf je 

terugvinden in handboeken) 

• dat soort dingen zouden binnen de wetenschap in vraag gesteld moeten 

worden (niet zo binnen de pseudowetenschappen) 

• psychologie aanvaard van zichzelf dat het in vraag kan gesteld worden, dit 

zie je doordat we een vak grondslagen hebben 

o gebruik van misleidende taal 

o geen connectie met andere wetenschappen 

• er wordt heel veel onderzoek gedaan en heel veel kennis verzameld en dan 

is de vraag of de psychologie daartoe behoort en of de psychologie daartoe 

bijdraagt? 

• kijken naar tijdschriften: eindigt men bijna altijd met referenties/citaten 

naar ander werk → welke je moet lezen ter evidentie van wat daar beweert 

wordt 

• referentielijsten analyseren vb.: verwijzen psychologen alleen naar andere 

psychologen of verwijzen fysiologen alleen naar andere fysiologen → in dit 

geval zouden alle gebieden min of meer enclaves zijn die nooit naar elkaar 

verwijzen 

• clusteranalyse uitgevoerd en daaruit blijkt dat psychologie 1 van de 7 grote 

gebieden is binnen de wetenschap die verbonden is met andere 

kennisgebieden, de psychologie is namelijk heel sterk verbonden met de 

sociale wetenschappen en geneeskunde  

→ veel geneeskundige en sociale verwijzingen naar de psychologie en 

omgekeerd  

→ vormt min of meer een soort tussengebied tussen die twee 

gebieden 

• nog 4 andere: 

→ de aardwetenschappen (waaronder ook biologie behoort), 

scheikunde, fysica en wiskunde 

→ liggen ietsje verder af van de psychologie 

2.5 RELATIE TOT ANDERE WETENSCHAPPEN  

 

Het is mogelijk om psychologisch onderzoek relatief te positioneren tegenover andere 

onderzoeksmethoden. Is psychologie een geïsoleerde discipline dat geen inzichten 

overbrengt naar andere disciplines, en dat ook geen informatie van andere 

wetenschappen overneemt? Hoe vaak refereren onderzoekers van andere disciplines naar 

bevindingen in de psychologie en hoe vaak refereren psychologen naar bevindingen van 

andere wetenschappen?   
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Boyack et al. (2005) analyseerde citeerdate van meer dan een miljoen artikels, om te 

zien hoe vaak onderzoekers van verschillende disciplines elkaars bevindingen vermelden. 

De bevindingen zijn weergegeven in volgend figuur. Tijdschriften die vaak 

crossverbanden maken liggen dicht bij elkaar. Artikels die weinig refereren naar anderen, 

liggen verder uit elkaar. Disciplines dichtbij de perimeter zijn meer geïsoleerd dan deze 

dicht bij het centrum.   

 

Psychologie is duidelijk een inbedding in andere wetenschappen  

o is 1 van de 7 hoofdclusters en ligt tussen sociale wetenschappen en geneeskunde 

o ligt tamelijk centraal in de wetenschappen 

o hoe verder iets naar de buitenkant in de cluster, hoe meer geïsoleerd iets is  

vb.: rechten, psychiatrie 

o op die manier zien welke wetenschappen min of meer op zichzelf gericht zijn & de 

psychologie hoort daar niet bij 

 

Er zijn 7 clusters: 

1. wiskunde 

2. psychologie 

3. sociale wetenschappen 

4. chemie 

5. fysica 

6. geneeskunde 

7. aardwetenschappen 

 

→ er zijn crossverbanden te vinden tussen 

psychologie en andere wetenschappen 

→ psychologie vormt dus geen geïsoleerd 

eiland dat enkel refereert naar zichzelf 

 

Een andere reden waarom psychologisch onderzoek grotendeels wetenschappelijk blijft is 

dat psychologen zelf wel blij zijn met de vooruitgang die ze gemaakt hebben in de 

voorbije 150 jaar. Ze hebben bewijs dat gestandaardiseerde tests betere voorspellers zijn 

dan ongestructureerde interviews. Ze weten dat mensen in veel situaties zich anders 

gedragen en experimenteel onderzoek laat psychologen toe om fenomenen te 

onderzoeken die anders ontoegankelijk zijn. Vele fenomenen komen namelijk voor buiten 

een persoons bewustzijn. Deze kunnen niet onderzocht worden door introspectie. 

 

3. WAAROM ZIET DE SAMENLEVING PSYCHOLOGIE NIET ALS EEN 

WETENSCHAP?  

3.1 STEREOTIEP BEELD VAN PSYCHOLOOG BEANTWOORDT NIET AAN 

STEREOTIEP BEELD VAN WETENSCHAPPER 

 

Het is al eerder aangetoond dat de perceptie van groepen die jouw vreemd zijn vaak 

wordt gedreven op basis van sociale stereotypen. Dit zijn automatische, on-

gesofisticeerde meningen over andere groepen, die de eerste indruk van mensen over 

andere groepen waar ze mee te maken krijgen, zwaar beïnvloedt. 
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We kijken naar hoeveel overlap er is tussen stereotype beelden van een psycholoog en 

van een wetenschapper. Als de overlap klein is, dan zal de eerste indruk van een 

psycholoog niet hetzelfde zijn als dat van een wetenschapper, hoe vaak psychologen ook 

hun boodschap verkondigen dat psychologie een wetenschap is. 

 

WETENSCHAP IS: 

o voor mannen 

o moeilijk 

o saai (niet creatief) en eentonig (omdat er telkens maar één antwoord juist is) 

o afhankelijk van geluk 

• of ze iets vinden of niet hangt heel sterk af van geluk 

• wetenschappers die per toeval iets gevonden hebben vs. wetenschappers 

die niks gevonden hebben en die we niet meer kennen 

o nooit fout (omdat er een lineaire toename van kennis is) 

• nooit een idee dat verkeerd is, nooit iets uitgeprobeerd dat niet werkte 

• geen crisissen, geen dead ends of paradigma shiften 

 

EEN WETENSCHAPPER IS: 

o heeft gemiddelde leeftijd 

o is een man (vaak met bril en raar) 

o is serieus of gek 

o werkt alleen 

o alleen geïnteresseerd in het doen van metingen (labo) en is geobsedeerd met zijn 

werk 

o heeft een lelijk handschrift, geen goede verbale of sociale skills 

 

Onderzoek: gevraagd aan mensen om een wetenschapper te tekenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ raar haar, labojas, oude man, labo spullen vast, bril, … 

 

Stereotiep beeld wetenschapper bepaald door beeld van wetenschapper in de media 

vb.: eerste kennismaking van kinderen met wetenschappers zijn de professoren in strips 

en in tekenfilms 

 

Het stereotiep beeld van een wetenschapper is het resultaat van het beeld van 

wetenschappers in boeken en films. Haynes hield 7 types van wetenschappers over, door 

naar wetenschappers te kijken in media (negatieve wegen altijd op tegenover de 

positieve). 
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Zeven types: 

1. enge en kwaadaardige man (frequentst): de boze wetenschapper (in strip of 

tekenfilm moeten ze de wereld redden van deze erge wetenschapper) 

2. nobele redder van de wereld 

3. verstrooid, een beetje gek (vb.: professor Gobelijn) 

4. geen oog voor menselijke waarden, enkel voor wetenschap 

5. avontuurlijk (reizen doorheen de tijd en ruimte) 

6. gevaarlijke man (de wereld bedreigen) 

7. hulpeloos in het dagelijkse leven, niet in staat om de uitkomst van zijn werk te 

controleren 

→ je kan ook een combinatie hebben van deze 7 basistypes 

 

STEREOTIEP BEELD PSYCHOLOGIE 

o therapie 

• interactie tussen therapeut en cliënt 

• vaak helpen van mensen in psychische nood 

o geïnteresseerd in abnormaal gedrag  

vb.: in zieke, gekke mensen en niet in normale mensen 

o anderen helpen  

• ook school, arbeidspsychologie (hier wel normale mensen) 

• een wetenschapper is helemaal niet geïnteresseerd in mensen helpen, in 

de menselijke waarde 

o is gemakkelijke kennis 

• iedereen weet wat psychologie is, we hebben een intuïtief aanvoelen van 

hoe we moeten werken 

 

STEREOTIEP BEELD PSYCHOLOOG 

o therapeut  

• Freud: man met baard en cliënt ligt op een 

sofa 

• al gedurende 50 jaar zijn ongeveer 80% van 

de afgestudeerden vrouwen, toch blijft het 

stereotiepe beeld nog altijd een man 

o soms positief, meestal negatief  

• begrijpend, warm intelligent vs. neurotisch, 

manipulatief, gevaarlijk, …  

• men probeert altijd de eigen groep te 

beschermen, dus zal men eerder negatieve 

beelden hebben van andere groepen 

• de status van een psycholoog is niet heel erg 

hoog binnen onze maatschappij → meestal 

negatief stereotiepe 

o kalend, draagt een pak, bril, zittend met gekruiste 

benen, gemiddelde leeftijd of ouder 

 

Psycholoog voorgesteld in boeken en films (vier verschillende types) 

→ ook hier wordt het stereotype beeld van psychologen sterk beïnvloed door de rollen 

gegeven aan psychologen in de media, de volgende 4 types lijken gebruikt te worden 

met de negatieve die overheersen op de positieve: 
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1. een orakel 

o weet veel (positief) of denkt veel te weten (negatief)  

o vaak in politiereeksen: psycholoog is dan verbonden aan het team, ofwel 

weet hij heel veel ofwel denkt hij veel te weten en zet hij iedereen de hele 

tijd op het verkeerde pad → hangt af van hoe de auteur staat ten opzichte 

van de psychologie 

2. beïnvloeder 

o helpen (positief) of forceren (negatief) 

o ofwel ten goede beïnvloeden ofwel proberen het hoofdpersonage te 

forceren om zich te conformeren aan de maatschappij 

3. excentriek 

o creatief (positief) of ongeorganiseerd (negatief) 

4. gewonde helper 

o menselijk (positief) of niet effectief (negatief) 

o probeert te helpen, maar heeft zelf een heel grote voorgeschiedenis 

o is menselijk, maar vaak niet erg efficiënt 

 

Negatieve beelden overheersen op de positieve 

o enkel psychiaters worden slechter voorgesteld dan psychologen (zeker bij 

detective) 

o gaan uiteindelijk altijd het slechte gedaan hebben 

 

CONCLUSIE  

o psychologen worden spontaan geassocieerd met het beeld van een praktisch 

klinisch psycholoog, wat betekent dat er bijna geen overlap is tussen de visuele 

stereotype beelden van wetenschappers en van psychologen 

o er is een klein beetje overeenkomst in de negatieve trekken, maar dit komt meer 

door het feit dat de beelden van de eigen groep hoog gehouden moeten worden 

door middel van negatieve karaktertrekken te accentueren bij anderen 

o er is ook overlap tussen het feit dat zowel psychologen en wetenschappers gelinkt 

worden aan oudere mannen (terwijl de meerderheid van psychologen vrouwen 

zijn) 

o gezien de zeer kleine overlap kunnen we concluderen dat het publiek psychologen 

niet spontaan ziet als wetenschappers 

3.2 VEEL PSYCHOLOGEN BUITEN HET ONDERZOEK  

 

Het feit dat er veel meer praktijkbeoefenaars zijn dan onderzoek psychologen, is een 

andere factor dat psychologie onderscheidt van wetenschappen zoals fysica, chemie en 

biologie 

o praktijkbeoefenaar vs academicus (cf. geneeskunde) 

• veel mensen in de praktijk, in onderzoek of onderwijs 

• bij psychologie, net zoals geneeskunde hebben de meeste geen 

onderzoeksloopbaan, maar zitten in de praktijk 

o praktijkbeoefenaars, zowel psychologische als medische, zien zichzelf zelden als 

(stereotype) wetenschappers 

o ze passen de bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek toe (?) 

• niet altijd het geval 
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• men ziet is dat net afgestudeerde psychologen heel vaak de neiging 

hebben om alles te vergeten wat ze hebben moeten leren en terug te 

vallen op hun intuïties, waarbij ze dan denken dat dat beter is, terwijl uit 

onderzoek bewezen is dat dit heel vaak niet het geval is 

• ze zien het niet als een deel van hun job om nieuwe kennis op basis van de 

wetenschappelijke methode te generaliseren 

o ze kunnen kritisch evalueren wat nieuw aangeboden wordt (?) 

• kritisch kunnen evalueren van wat er aangeboden is, wat er beschikbaar is 

en ook nieuwe voorstellen die gedaan worden 

• ze hebben echter geen ambitie om zelf betrokken te worden in 

wetenschappelijk onderzoek 

o ze vallen grotendeels terug op hun intuïties, de autoritaire methode en a priori 

methode dan op de wetenschappelijke methode 

• maken daardoor dezelfde fouten als niet-psychologen 

• vaak blinken ze in de praktijk niet uit door hun wetenschappelijke 

benadering, want ze vallen vaak terug op de methode vanuit de omgeving 

(die vaak niet wetenschappelijk is) en hun intuïties 

 

Academische psychologen (die psychologie als onderzoeksgebied proberen verdedigen en 

uitbouwen aan universiteiten) proberen zich te onderscheiden om de wetenschappelijke 

status niet te ‘bezoedelen’: 

o toen psychologie begon moesten ze ingaan tegen psychisme, tegen geestenleer,… 

• nieuwe psychologie  

• experimentele psychologie (gebaseerd op experimenten) 

• wetenschappelijke psychologie (passen de wetenschappelijke methode toe) 

o proberen zich altijd te onderscheiden van de niet-wetenschappelijke psychologen 

 

Er zijn aparte verenigingen voor onderzoekers en praktijkbeoefenaars (bijna elk 

land/streek heeft dit → deze 2 komen niet altijd even goed met elkaar overeen 

vb.: Belgian association of psychological science voor de onderzoekers  

vb.: European federation of psychological practitioners (EFPA) voor de praktijkmensen 

 

Volgens Dawes, hebben klinische psychologen de neiging om na hun afstuderen alles te 

vergeten wat ze hebben geleerd en om terug te keren naar ‘klinische intuïtie’, dat vaak 

niet beter is dan dat van ongeschoolde mensen.  In diezelfde lijn merkte Cummings en 

O’Donohue op dat wetenschappelijke taal heel weinig domineerde op conferenties van 

klinische praktijkbeoefenaars. Veel meer aandacht wordt gegeven aan charismatische 

leiders die vaak worden behandeld als goeroes, in lijn met de personalisatie van 

problemen die gezien worden in pseudowetenschap.  

  

De opsplitsing tussen praktijk en wetenschap is ook opgemerkt voor 

organisatiepsychologie. Rynes, Colbert en Brown analyseerden responses van ongeveer 

1000 Amerikaanse human resource managers over welke technieken werken. Ze 

concludeerden dat er grote discrepanties waren tussen onderzoeksbevindingen en 

praktijkbeoefenaars, in het bijzonder bij de personeelsselectie en recruitment. Ze leggen 

veel minder vertrouwen in intelligentie en persoonlijkheidstesten voor recruitment aan de 

basis van HR research. In de plaats keren ze vaak terug op hun intuïtie en 

ongestructureerde interviews.   
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Onderzoek psychologen hebben meermaals geprobeerd om hun te onderscheiden van het 

mainstream beeld van psychologie. Een manier om dit te doen was door een andere 

naam te adopteren. 3 namen zijn gebruikt geweest: de nieuwe psychologie, 

experimentele psychologie en wetenschappelijke psychologie. Een andere manier was 

door het creëren van hun eigen gemeenschappen. In Amerika bijvoorbeeld was de APA 

voornamelijk opgericht om onderzoek psychologen te verzamelen en minder voor 

praktijkbeoefenaars. Hierdoor richtten de praktijkbeoefenaars hun eigen gemeenschap 

op: Association for Applied Psychology. Alleen nadat APA beloofde meer voor hen te doen 

wouden ze terug een deel worden van de APA. De moeite van APA hiervoor werd niet bij 

alle onderzoekers in dank afgenomen. Er kwam zelfs 2 keer een revolte van 

onderzoekers, dat leidde tot de foundation of the Psychonomic Society en de American 

Psychological Society.   

  

Een soortgelijke spanning tussen praktijkbeoefenaars en onderzoekers vond ook plaats in 

Engeland, waar er een onderscheid is tussen de Britisch Psychological Society en de 

Experimental Psychology. Verder zijn er in Europa nog andere verenigingen te vinden die 

zijn opgericht voor ofwel praktijkbeoefenaars of voor onderzoekers.   

3.3 PSYCHOLOGIEKENNIS IS GEMAKKELIJK  

 

Als de kennis belangrijk is, dan moet ze overeenkomen met wat ik intuïtief al wist  

o we zijn allemaal mensen die interacteren met elkaar, hierdoor hebben we allemaal 

ervaring met wat werkt en wat niet werkt 

o psychologisch onderzoek kan ons nieuwe inzichten geven, maar als deze kennis 

belangrijk is, dan moet ze overeenkomen met wat ik intuïtief al wist, er zal een 

resonantie zijn tussen onze eigen intuïtie en de nieuwe kennis 

o juiste psychologische kennis is de kennis die ik als intuïtief aanvoel van ‘ja zo is 

het/zit het, ik had het voordien nog niet gezien, maar nu krijg ik het gevoel dat 

het juist is’ 

o min of meer vergelijkbaar met Aristoteles zijn demonstratie: aangetoond wat het 

is en gevoelsmatig lijkt het zo juist dat het niet meer in vraag gesteld kan worden 

 

Positief element: grotere interesse voor psychologie dan voor andere wetenschappen  

o mensen hebben de indruk dat ze psychologie zullen begrijpen, want andere 

wetenschap is te moeilijk 

Negatief element: psychologen weten weinig dat ik zelf ook niet weet 

o misschien heb ik er nog niet aan gedacht, maar diep vanbinnen zijn ze ervan 

overtuigd dat ze het wel weten 

o vanaf je het niet meer begrijpt/te moeilijk begint te worden is het geen 

psychologie meer, want dan is dat andere kennis waar dat men niks aan heeft 

 

Gevraagd: “hoeveel kennis heeft iemand die jij niet hebt?” 

o ging van 1: helemaal geen verschil naar 7: groot verschil 

o de meeste mensen ervan overtuigd zijn dat scheikundige  

veel kennis hebben die ze zelf niet hebben (hetzelfde voor  

artsen, fysici, biologen iets minder) 

o heel sterke daling bij psychologie, maar toch nog iets  

hoger/beter dan sociologie en economie 
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3.4 HEEFT PSYCHOLOGIE AL EEN ALGEMENE THEORIE DIE EEN GLOBAAL 

KADER BIEDT?  

 

Heeft psychologie al een algemene theorie die een globaal/algemeen kader biedt? (niet 

zozeer binnen de maatschappij als geheel, maar binnen de andere wetenschappen) 

o veel methode, maar weinig theorie  

• met theorie hier bedoeld: theorie die algemeen gedeeld wordt, waarbij je 

zegt van ‘kijk dit is de vaststaande kennis, daar van weten we dit staat 

allemaal heel duidelijk vast’ 

• als psychologie dit zou hebben, zou het ook ontzettend moeilijk worden 

waardoor mensen het niet meer als psychologie zouden zien 

o wel allerhande modellen om kleine observaties te ‘verklaren’ (eigenlijk meer 

beschrijven volgens andere wetenschappen) 

o Kuhn: psychologie zit nog in het prewetenschappelijke stadium, heeft nog geen 

paradigma (uitspraak van 50 jaar geleden) 

• je kan je bijvoorbeeld afvragen of we dit 

paradigma nu in de laatste 50 jaar hebben 

ontwikkelt of niet? 

• paradigma is een idee van hoe je dit kan 

interpreteren 

• is dit iets wat je kan interpreteren, is dit 

iets zinvols? of zijn dat nog altijd losse 

brokken die we aan elkaar zien? 

 

3.5 NIET ALLE ACADEMISCHE PSYCAHOLOGEN ZIJN PSYCHOLOGIE ALS EEN 

WETENSCHAP 

 

Niet alle psychologen overtuigd dat de essentie van de menselijke geest op een 

wetenschappelijke manier bestudeerd kan worden  

o voordat Wundt zijn psychologisch labo startte, was er al een bloeiende literatuur 

over de menselijke geest, deze literatuur groeide uit 3 bronnen:   

a) een toegenomen filosofische interesse in de menselijke geest 

b) interesse vanuit leraar educatieprogramma’s   

c) interesse vanuit religieuze studies 

 

Kennis van de wetenschappelijke psychologie (de experimenten) weinig bruikbaar in het 

dagelijkse leven (praktijk) → hierdoor hebben veel studenten de neiging om van zodra ze 

afgestudeerd zijn te zeggen van oké daar heb ik allemaal niks meer aan en heb ik niet 

meer nodig, want dat helpt niet in de praktijk 

 

Niet iedereen was het eens dat psychologie mee moest springen op de trein van de 

natuurwetenschappen. Volgens de positivisten zou psychologie in de humane 

wetenschappen moeten blijven en in het bijzonder de benadering van onderzoek moeten 

overnemen die gebruikt werd in het historische onderzoek. Een naam voor deze 

benadering is hermeneutiek 
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o hermeneutisch alternatief: mens begrijpen in historische en culturele context in 

plaats van menselijk gedrag proberen te verklaren en voorspellen (beantwoordt 

alleen de vraag ‘hoe werkt het’, niet wat is mens-zijn) 

o de ontrafeling hoe de menselijke geest functioneert vs. begrijpen wat de 

menselijke geest inhoud  

o de hoofdkritiek op de proponenten van de hermeneuten tegen de experimentele 

studie van de menselijke geest is dat het teveel nadruk legde op het ontrafelen 

van de processen van de geest (antwoordend op de vraag HOE het werkt) 

o volgens de hermeneuten, legden de experimentele psychologen teveel klemtoon 

op het begrijpen van een persoon door middel van het weten wat de functies van 

zijn geest inhouden en legden zij veel minder klemtoon op het begrijpen van wat 

de persoon denkt, gelooft, voelt en wilt.   

o aangezien de spanning tussen experimentele en de hermeneutische benadering 

een centrale issue is geweest doorheen de geschiedenis van de psychologie, 

zullen we de rest van dit hoofdstuk daaraan toewijden.   

 

4. KRITIEK OP DE PSYCHOLOGIE ALS WETENSCHAP  

4.1 DILTHEY  

 

Natuurwetenschappen vs. geesteswetenschappen: de Duitste historicus en filosoof 

Dilthey (1833-1911) maakte een onderscheid tussen natuurwetenschappen en 

geesteswetenschappen 

o natuurwetenschappen: proberen tot algemeen geldende wetten te komen op basis 

van experimenten om fenomenen in de natuur te verklaren 

o geesteswetenschappen: proberen het menselijke functioneren van een individuele 

persoon binnen een bepaalde context te begrijpen  

→ is zoals een historicus feiten uit het verleden probeert te begrijpen, meer dan 

wat wetenschappers doen als ze iets proberen te verklaren 

 

4 belangrijke zaken voor de psychologie  

1) het moet proberen de inhoud te begrijpen (niet focussen op de onderliggende 

mechanismen (hoe), maar waarover gaat het?)  

2) onderwerp is de menselijke ervaring in haar totaliteit (ook wil en emotie, naast 

cognitie), m.a.w. de mens als wezen in geheel 

3) mens zit in een context, kun je niet geïsoleerd bestuderen (een gelijkende visie 

kwam van Karl Marx, die poneerde dat psychologen en filosofen de geest van het 

individu moesten bestuderen als deel van een gemeenschap met een 

geschiedenis) 

4) hiervoor is begrijpen nodig, niet verklaren 

 

Begrijpen bevat drie niveaus  

1. elementair begrijpen: om eenvoudige levensproblemen op te lossen (iedereen 

heeft dit min of meer) 

2. empathisch begrijpen: waarbij men de ervaringen van iemand anders ook ervaart  

3. hermeneutisch begrijpen: waarbij men een persoon beter begrijpt dan de persoon 

zelf ( Freud: psycholoog ziet de ware oorzaken in de mens, die hij zelf niet ziet) 



115 
 

 

4.2 HERMENEUTISCH BEGRIJPEN  

 

FREUD  

Een andere grote bron van inspiratie voor hermeneutisch begrijpen kwam van Freuds 

psychoanalyse. Zijn aanpak lag veel dichter bij die van Dilthey dan die van Wundt. Het 

was in lijn met het hermeneutisch begrijpen, omdat het peilde op het begrijpen van de 

inhoud van een persoons geest en was gebaseerd op de interpretatie van zichtbare 

menselijke producten zoals dromen, herinneringen, symptomen, kunst, … .  

 

In de 20ste eeuw inspireerden Freuds ideeën anderen om te komen met alternatieve 

theorieën over wat de inhoud van de menselijke geest inhoudt, de meest gekende zijn: 

 

CARL JUNG  

o maakte onderscheid tussen het persoonlijk onbewuste en het collectieve 

onbewuste → handelingen en beelden die gedeeld zijn door alle mensen of door 

een particuliere cultuur, manifesteren zichzelf in archetypes 

o we hebben niet alleen ons eigen onbewuste, maar we delen ons onbewuste ook 

met andere mensen  

vb.: archetypes die we hebben zoals de oude wijze man 

o onderscheidde verschillende persoonlijkheidstypes en introduceerde de 

karakteristieken van introversie vs. extraversie: is momenteel één van de 

belangrijkste verschilpunten zijn tussen mensen 

 

ADLER  

o beargumenteerde dat het meest belangrijke motief voor alle mensen een gevoel 

was van minderwaardigheid, dat kwam van het gevoel van afhankelijkheid en 

hulpeloosheid bij kinderen 

o dit gevoel resulteert in een streven naar superioriteit en perfectie → Wille zur 

Macht (Nietzsche): mensen willen macht verwerven en gaat vaak om een gevecht 

om macht 

o was geïnteresseerd in de invloed van de geboortevolgorde  

 

ERIK ERIKSON  

o best gekend voor zijn theorie over de 8 levensfasen van de mens  

o in elk stadium moet een nieuwe psychologische crisis worden opgelost   

o als het wordt opgelost: hoop en geloof   

o als het niet wordt opgelost: terugtrekken   

 

BOWLBY  

o geborgenheid, scheidingsangst en gehechtheid 

o bekend voor zijn hechtingstheorie: kinderen zoeken geborgenheid bij een 

gelimiteerd aantal van verwanten en scheidingsangst kunnen ontwikkelen door 

een plotse scheiding van hun vertrouwenspersoon  

 

EGOPSYCHOLOGIE EN OBJECT RELATIONS 

o begrijpen van het ego, namelijk de persoon in de wereld die probeert te 

functioneren 

o in de tweede helft van de 20ste eeuw, legde psychoanalyse meer nadruk op het 

functioneren van het ego 
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4.3 EMPATHISCH BEGRIJPEN  

 

CARL ROGERS  

o begon de Freudiaanse therapie in twijfel te trekken en verdedigde een 

alternatieve vorm van psychologie: client-centred approach   

o hierin probeert de psycholoog nog steeds de client te begrijpen, maar niet langer 

te interpreteren op basis van de psychoanalyse  

o hij poneerde voor het empathisch begrijpen in plaats van het hermeneutisch 

begrijpen & schreef een boek over de resultaten met zijn 4 jarig programma van 

de efficiëntie van client centred therapy  

 

 

MASLOW  

o Rogers was samen met Maslow een van de grondleggers van de humanistische 

psychologie in de jaren 50 

o beweging werd gepromoot als de ‘derde kracht’, omdat het een alternatief bood 

voor psychoanalyse en behaviorisme 

o schreef een boek, waarin hij gedetailleerd beschreef wat er mis was met 

psychologie die enkel bouwde op de klassieke wetenschappelijke methode: “mijn 

wetenschappelijk begrip is niet genoeg als therapeut, als vader, als leraar” → er is 

nog iets meer in het omgaan van mensen dan alleen proberen alles te verklaren 

 

 

Ze waren niet zozeer tegen wetenschappelijke methode, maar beschouwden ze slechts 

als beperkt van toepassing. Ze waren voorstander van de wetenschappelijke methode, 

maar op een beperkt studiegebied. 

 

 

4.4 INDIVIDU BEGRIJPEN  

 

Experimentele psychologie negeert de individuele verschillen. Wetenschappelijke 

psychologie gaat vaak om de ‘gemiddelde mens’ te begrijpen. Wanneer er toch oog is 

voor deze individuele verschillen, dan gaat dit niet over het eigene van het individu, maar 

voor algemene karakteristieken waarop mensen verschillen. 

 

 

Wetenschap vereist dat je de afhankelijke variabele in een getal kunt uitdrukken  

o de onderzoeksmethode determineren de onderzoeksvragen: onderzoeksvragen 

die niet binnen het gebied van de natuurwetenschappelijke benadering vielen, 

werden niet onderzocht en bijgevolg niet als interessant beschouwd 

o volgens Giorgi viel hieronder alles wat niet empirisch, positivistisch, kwantitatief, 

deterministisch of predictief was → betekende dat veel fenomenen niet onderzocht 

konden worden 

o verschil gemaakt tussen ‘facts’ (feiten) en ‘values’ (waarden): de directe impact 

van experimentele psychologie op het dagelijkse leven was eerder beperkt 

doordat veel menselijke keuzes en interacties gecentreerd zijn op values en niet 

op facts → helpt niet in het begrijpen van een individu  
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4.5 WETENSCHAPPELIJKE PSYCHOLOGIE IS BEPERKT TOT 

 

Wetenschappelijke psychologie is beperkt tot:  

o blanken (koloniaal) (West-Europa, Amerika) 

o mannen (seksistisch): de bias tegen vrouwen en niet-westerse waarden wordt 

bestudeerd in feministische psychologie en postkoloniale psychologie    

• meeste psychologiestudenten zijn vrouwen 

• meeste onderzoekers en mensen die colleges geven blijken oude mannen 

te zijn 

 

 

De bezwaren die feministische psychologen naar voren brachten zijn als volgt: 

o mannen zijn de standaard waarvan vrouwen afwijken  

o mannen beslissen wat het waard is om te onderzoeken en hoe dit gedaan moet 

worden (ook soms welke projecten geld krijgen en welke niet) 

o interesse voor genderafwijkingen, die stereotiep geïnterpreteerd worden, m.a.w. 

resultaten betreffende genderverschillen worden vaak geïnterpreteerd in lijn met 

stereotype verwachtingen 

o niet veel interesse voor de sociale context 

vb.: resultaten betreffende gender verschillen worden geïnterpreteerd naargelang 

het individu en niet naargelang de sociale context   

 

 

4.6 VALSE BEWERINGEN OVER OBJECTIVITEIT EN UNIVERSELE VALIDITEIT  

 

Valse beweringen over objectiviteit en universele validiteit: ze zeggen dat ze objectief 

zijn en wat ze zeggen algemeen geldend is, maar als je terugkijkt naar wat psychologie 

tot nog toe gerealiseerd heeft, dan zie je dat er heel wat punten zijn waarbij men 

valselijk beweerd heeft dat men objectief is 

 

 

Een laatste kritiek kan gegeven worden over het feit dat psychologie meer beloofd dan 

het kan waarmaken. Zo is een belofte dat evidence-based meningen gegarandeerd juist 

en objectief zijn, maar dat is niet het geval.   

o al het wetenschappelijk onderzoek is ingebed in een paradigma, dat de toegelaten 

onderzoeksvragen en de type van antwoorden determineert 

o uitspraken van psychologie-onderzoekers worden sterk beïnvloed door 

maatschappelijke context:  

• veranderende waarden rond seksualiteit  

vb.: masturberen not done, later als normaal en zelfs als gezond gezien 

• veranderende waarden rond belang individu vs. groep  

• beïnvloed door (linkse) politieke overtuigingen: wat ze zullen beweren of 

onderzoeken komt meestal wel relatief goed overeen met wat binnen deze 

context verdedigt wordt → je kan moeilijk zeggen dat wat psychologen 

beweren altijd objectief en universeel valide is 
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o replication crisis  

• vooral binnen sociale psychologie: groot aantal van de bevindingen kunnen 

niet gerepliceerd worden 

• onderzoeken gepubliceerd waarin men beweerde bepaalde dingen 

gevonden te hebben, daar zijn allerhande grote besluiten/conclusies uit 

getrokken, maar als andere mensen die proberen opnieuw te doen, dan 

blijken een aantal van die bevindingen niet gerepliceerd te kunnen worden 

• replicatie is een kern iets van de wetenschap, dus iets wat niet 

gerepliceerd kan worden, dat is een wetenschappelijke manier om aan te 

tonen dat er heel wat minder evidentie voor bestaat dan op het eerste 

zicht beweerd werd 

• stelt een heleboel beweringen in vraag die binnen de psychologie als 

wetenschap naar voor gebracht zijn  

o waarheid is een sociale constructie die men aan anderen probeert op te leggen 

• een bepaalde bewering binnen een bepaalde sociale context die men 

gewoon aan anderen probeert op te leggen 

• vb.: ideeën die psychologen nu verkondigen over opvoeding en over 

relaties worden heel sterk beïnvloedt door de maatschappij waarin ze 

leven, de groep waarin ze leven (namelijk progressieve linkse waarbij er 

een bepaald idee is over wat moet of zou moeten kunnen) 

• wordt voorgesteld als objectieve wetenschap wat niet altijd zo is 

 

5. NIEUWE EVOLUTIE: KRITISCHE PSYCHOLOGIE 

 

De nieuwste bijdrage hermeneutische psychologie (namelijk dat deel binnen de 

psychologie dat psychologie niet echt als een wetenschap ziet) is de kritische 

psychologie, het is gebaseerd op volgende stellingen: 

o in psychologie is idealisme belangrijker dan realisme  

• kennis is een sociaal construct, dat niet noodzakelijk correspondeert met 

de echte wereld 

• kritisch psychologen zeggen dat wetenschappelijke psychologie 

(‘mainstream psychology’) onterecht gelooft in realisme 

• realisme: gaat uit van de veronderstelling dat er een objectieve realiteit 

buiten de mens bestaat, die de mens probeert te begrijpen, waarheid 

binnen realisme is de mate waarin de overtuigingen/verklaringen kloppen 

met die realiteit  

• idealisme: gaat ervan uit dat er weinig evidentie is voor een realiteit buiten 

het psychische, waarheid binnen idealisme wordt voor een groot deel 

bepaald door of er overeenstemming is met wat we al denken dat er 

gebeurt  

• binnen psychologie is de manier waarop de mensen, cliënten tegen de 

realiteit aankijken is veel belangrijker dan een soort objectieve realiteit 

waarvan we niet eens weten of die wel bestaat 

o als idealisme belangrijker is, dan is wetenschap een sociale constructie (geen 

vaste waarheden die ontdekt kunnen/moeten worden)  

• is gewoon iets wat we beweren en momenteel als groep geloven, maar er 

zijn geen vaste waarheden die ontdekt kunnen worden of zelfs ontdekt 

zouden moeten worden 
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• er zijn geen vaste waarheden die ontdekt kunnen/moeten worden, men 

moet het benaderen zoals geschiedenis, men moet naar de sociale context 

kijken en zich niet fixeren op een individuele benadering 

o psychologen moeten zich daarvan bewust zijn en hebben morele 

verantwoordelijkheid want hun uitspraken hebben invloed op het leven van 

mensen 

• vb. Jung had nooit gedacht toen hij een onderscheid maakte tussen 

introverte & extraverte, iedereen 100 jaar later daarover zou spreken 

• hetzelfde met depressies, ADHD, … → wanneer bepaalde constructen 

eenmaal gebruikt worden dan beginnen ze hun eigen leven te leiden in de 

maatschappij 

 

 

Investeert sterk in kwalitatieve onderzoeksmethoden als alternatief voor kwantitatieve 

onderzoeksmethoden → zijn de methoden complementair of wederzijds uitsluitend? 

o complementair: hebben allebei hun sterktes en zwaktes 

o wederzijds uitsluitend: gaat vaak terug op het onderliggende beeld van bestaat er 

zoiets als een objectieve realiteit die je moet proberen te begrijpen, die je moet 

proberen te bestuderen 

 

6. GESPLETENHEID BINNEN DE PSYCHOLOGIE 

 

Er is spanning tussen de natuurwetenschappelijke en de geesteswetenschappelijke 

benadering van de psychologie al aanwezig sinds begin → geesteswetenschap heeft altijd 

al bestaan, was er al toen ze psychologie opstartten en is min of meer blijven bestaan 

 

o te zien in handboeken  

• Rogers, Freud 

• dingen vermeld die vanuit geesteswetenschappelijke benadering komen 

(ook al worden ze voorgesteld als wetenschappelijke benadering) 

o belangrijkste psychologen (pragmatisch criterium)  

• niet altijd diegene die het meest wetenschappelijke methode gebruikt 

hebben 

• pragmatisch criterium: wie heeft een grote invloed gehad op de ideeën 

binnen de psychologie? 

o uitloper van de twee culturen (klassieke studies vs. natuurwetenschappen) 

• tot op zekere hoogte is die gespletenheid binnen de psychologie de uitloper 

van de twee culturen 

a) klassieke studies: bijvoorbeeld geschiedenis  

b) natuurwetenschappen: wetenschappelijke methode proberen 

gebruiken om dingen te verklaren 

o psychologie gefaald als brug tussen de twee  

• sommige mensen dachten: psychologie als de wetenschappelijke studie 

van de menselijke geest is een soort brug tussen enerzijds het 

humanistische en anderzijds de wetenschappelijke methode 

• je zou kunnen zeggen psychologie heeft gefaald, want het overlapt ze wel 

maar het is uiteengevallen in 2 stukken 

• ligt eerder pal op de kloof 
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o wetenschapsgeschiedenis beter alternatief? 

• Sarton zei dat het enige vak die de 2 gebieden kan overstijgen de 

wetenschapsgeschiedenis is: de geschiedenis van de wetenschap 

• hierdoor hebben wij een vak zoals grondslagen van de psychologie (hoe is 

dit gegroeid? waardoor zie je een soort tegenspraak tussen de 2 

methoden?) 

 

 

Onbewust plagiarisme → term gebruikt door Bornstein om aan te geven hoe de 

wetenschappelijke en de hermeneutische benadering in de psychologie elkaar 

beïnvloeden zonder er bewust van te zijn.  

 

7. GEVOLGEN VOOR VAK GESCHIEDENIS VAN DE PSYCHOLOGIE 

 

Geschiedenis kan op veel verschillende manieren geschreven worden 

o klassiek gebruikt worden als legitimatie van onderzoeksgebied (waarom is 

psychologie nodig? waarom is psychologie goed?) 

• geschreven door betrokkenen (door gevestigde psychologen) 

• ziet nu als progressie uit het verleden (we weten nu meer, vroeger hadden 

ze verkeerde gedachten, nu weten we hoe alles in elkaar zit) 

• steeds toename van kennis  

• geschiedenis is een soort overzicht van ‘verwezenlijkingen’ over 

verschillende periodes waarbij men vooral zegt hoe dom men vroeger was 

o geschiedenis zien als kritische evaluatie van de huidige toestand ter relativering 

vb.: hoe komt het dat ik bepaalde signalen opmerk die elkaar lijken tegen te 

spreken? waar komt het allemaal vandaan 

• welke conceptuele aannames hebben ons tot hier/de huidige situatie 

geleid?  

• welke maatschappelijke factoren hebben de geschiedenis beïnvloedt? 

• de geschiedenis had er anders kunnen uitzien  

vb.: hoe had die er kunnen uitzien als een aantal van die evoluties niet 

gelukt waren? 

vb.: als het niet gelukt was om psychologie als een onafhankelijk gebied 

aan een universiteit tot stand te brengen 

 

 

Kan de geschiedenis door een psycholoog gegeven worden?  

→ want een psycholoog valt ofwel altijd in een wetenschappelijke benadering ofwel in de 

hermeneutische benadering 

o neen: een psycholoog behoort altijd tot een bepaalde stroming  

vb.: mainstream vs. kritisch 

o ofwel wetenschappelijke ofwel hermeneutische benadering 

• wetenschappelijke benadering: psychologie is een wetenschap en hoe goed 

is het dat het een wetenschap is 

• hermeneutische benadering: stelt psychologie als wetenschap in vraag en 

toont belang aan van begrijpen, belang van hermeneutische methode 
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Beter gegeven door een geschiedkundige? → te verdedigen tot op zekere hoogte, maar: 

o geschiedkundige behoort ook tot een bepaalde cultuur  

• behoort tot de humanistische, klassieke benadering, in welke mate heeft 

die voeling tot de wetenschappelijke pretenties, ambities die de 

psychologie heeft? 

• gewoon iemand die die wetenschappelijke ambities constant in vraag stelt?  

o heeft kennis nodig van het vak en de evoluties daarin  

• je kan niet als buitenstaander een geschiedenis geven 

• je kan een algemene geschiedenis doceren, maar is dit dan wel de 

interessantste? 

o moet ook ‘een’ geschiedenis kiezen: je kan het op 100den manieren 

interpreteren, maar je moet er altijd 1 kiezen 

  

→ wie die ook geeft zal tot op zekere hoogte arbitrair zijn en er niet toe doen  
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H13: PSYCHOLOGIE EN MAATSCHAPPIJ  

1. PSYCHOLOGIE EN MAATSCHAPPIJ BEÏNVLOEDEN ELKAAR  

 

 

“I can’t stop worrying. And frankly, that worries me.” – Blossom  

 

 
INVLOED MAATSCHAPPIJ OP DE PSYCHOLOGIE:  

o vragen die gesteld worden door psychologen (gaan altijd kijken naar wat 

maatschappelijk relevant is) 

o ideeën (metaforen) die aangereikt worden (van hoe een oplossing er uit zou 

kunnen zien) 

o antwoorden die gegeven worden 

o rollen die psychologen mogen spelen (welke jobs we kunnen uitoefenen, hoeveel 

macht wij zullen kunnen hebben op de maatschappij) 

 

 
INVLOED PSYCHOLOGIE OP MAATSCHAPPIJ: 

o psychologisering van de maatschappij (psychologie heeft de maatschappij 

veranderd)  

o promotie van visies 

o veranderen van mensbeeld 

 

2. INVLOED MAATSCHAPPIJ OP PSYCHOLOGIE 

2.1 ONTSTAAN PSYCHOLOGIE 

 

Psychologie is kunnen ontstaan omdat wetenschap belangrijker geworden is dan religie  

→ psychologie gebruik van gemaakt om een faculteit te krijgen aan de universiteit 

o wetenschappelijke studie van de geest zou er nooit gekomen zijn als wetenschap 

geen positieve status gekregen had 

o menskunde zou onderdeel van de filosofie gebleven zijn en ondergeschikt aan de 

godsdienst (veel onderwijs gecontroleerd door religie) 

• heeft lang geduurd voordat psychologie belangrijk werd → tot 

ontkerkelijking 1780 

• als religie dezelfde status had blijven hebben, dan zou psychologie nog 

altijd onderdeel zijn van de filosofie, m.a.w. onze kennis zou ondergeschikt 

geweest zijn aan die van de theologen en godsdienstige 

• er was een duidelijke hiërarchie: godsdienst vanboven en filosofie was 

minderwaardig, m.a.w. de rest waren er knechten van 

o veel beginnende psychologen waren ‘mislukte’ priesters 

• ze begonnen vanuit een zeer sterke religieuze opleiding, maar stelden dan 

vast dat het priesterschap/domineeschap niet voor hen werkte  

• ze hadden meer interesse in de psychologische vakken die ze kregen 

• zo meer opgeschoven naar de psychologie toe 

o mensen gingen minder naar priesters voor hulp 

• vroeger gingen mensen eerst naar de priester wanneer ze hulp nodig 

hadden & die probeerden de persoon terug tot rede te krijgen 

• priesters waren vertrouwenspersonen, maar dat werd naarmate de status 

van de religie afnam minder en minder  
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2.2 MAATSCHAPPELIJKE VERANDERINGEN BEPAALDEN WAT ONDERZOCHT 

WERD  

 

Industrialisatie en immigratie  

o vb.: IQ-tests 

o Binet-Simon test: ontwikkelt vanuit het feit dat leerplicht ingevoerd werd 

o iedereen moest naar school en vraag ‘welke kinderen kunnen dit aan en welke 

niet?’ dook op 

 

 

Materiële/biologische basis voor alles wat gebeurt 

o opnieuw vanuit de wetenschappen wordt de biologische basis belangrijker (in 

tegenstelling tot vb. religie) 

 

 

Koude oorlog en ontwikkeling van computers als deel van de wapenwedloop 

o computergestuurd, machines en bommen werden intelligenter, …  

o ontwikkeling van techniek 

 

 

Tewerkstelling vrouwen (gevolgen voor kinderen?) 

o vrouwen werden bijna altijd tewerkgesteld, is maar 1 à 2 generaties geweest dat 

vrouwen thuis moesten blijven 

o vroeger was het zo dat iedereen werkte (mannen én vrouwen), maar het werk en 

thuis dat viel min of meer samen → iedereen hielp, zowel echtpaar als kinderen 

vb.: klein boerderijtje, klein bedrijfje  

o industrialisatie: werk en thuis gescheiden → tijd geweest dat vrouwen niet 

mochten/moesten gaan werken 

 

 

Steeds sterkere technieken voor analyse en dataverzameling 

o psychologen hebben hier ook sterk toe bijgedragen 

 

 

Status van de fysica (ideaal van hoe wetenschap moet gedaan worden) 

o is de na te streven wetenschap 

o sinds de wetten van Newton: het ideaal was om alles te kunnen schrijven in 

wiskundige formules/wetten 

o psychologie anders dan wetten van Newton 

• Newton zat op een heel groot groepsniveau en als je op groepsniveau kijkt 

dan kun je dat soort wetten wel maken, maar voor individuen zat daar veel 

meer ruis op 

• we spreken dan eerder van stochastische processen in plaats van 

deterministische processen 

 

2.3 MAATSCHAPPELIJKE VERANDERINGEN BEPAALDEN WAT ONDERZOCHT 

WERD, OOK IN HERMENEUNTISCHE TRADITIE 

 

Preutsheid aan het einde van de 19de eeuw → Freud 

o er zijn er die zeggen dat Freud nooit tot zijn theorie zou gekomen zijn als het niet 

zo was dat er een enorme preutsheid was bij de burgerij van Wenen op het einde 

van de 19de eeuw  
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o waar Freud zijn cliënten haalde was er heel wat preutsheid en onderdrukking van 

seksualiteit, wat één van de redenen was waarom Freud zo geïnteresseerd was in 

seksualiteit 

 

Mechanisering en WOI, toenemende industrialisatie → Jung 

o WOI had ook invloed op Freud 

o aanleiding gegeven tot Jung die sprak over zijn archetypes, het collectieve 

onbewuste, ook het Nirwana dat mensen nastreefden, een soort ideaal/hemel  

 

Sociale mobiliteit na WOII → Erikson 

o WOII was gedaan en mensen begonnen steeds meer te verhuizen 

o Erikson: 8 levensfasen 

o één van de belangrijke taken als jongvolwassene is een eigen identiteit vinden  

o heeft te maken met het feit dat mensen wegtrokken uit het gebied waar ze 

opgeroeid waren 

 

Werkende moeders → Bowlby  

o Bowlby: scheidingsangst en gehechtheid ten opzichte van moeders 

o was een grote vraag op moment dat meer en meer moeders uit huis gingen 

werken  

2.4 INVLOED OP DE PRAKTIJK  

 

Symptomen zijn functie van de maatschappij 

vb.: nu minder godsdienstige wanen (schizofrenie) dan 20-50 jaar geleden 

o als mensen vroeger wanen hadden, dan had dat vaak te maken met heiligen en 

de duivel 

o komt door het feit dat dit een grote invloed had op hun leven, wanen moeten 

ergens de informatie vandaan halen en nemen de informatie die ze hebben 

o nu is het meestal paranoia, maar die is niet geestelijk of katholiekgeloof gebonden 

 

Op- en neergang van stoornissen: 

o hysterie (19de eeuw) 

• naam komt van husteron (de baarmoeder)  

• oude idee: de baarmoeder kwam los en begon dan door het lichaam te 

zwerven, waar de baarmoeder zich plaatste waren er problemen 

• enkel bij vrouwen  

• alle onverklaarbare problemen hadden te maken met een rondzwervende 

baarmoeder 

o conversiehysterie (overgang 19de-20ste eeuw) 

• verlamming, niet meer kunnen lopen terwijl er lichamelijk eigenlijk niets 

aan de hand is, tijdens de slaap bewogen ze wel nog en konden wel nog 

lopen onder hypnose, soms ook een hand die ze niet meer konden 

gebruiken of hysterisch blind worden 

• tijd van de Shell schok  

o schizofrenie (1940-50s) 

• bijna alles werd gezien als schizofrenie 

o multiple persoonlijkheidsstoornis (1980) 

• iedereen die problemen had, had dit  

• wisselde af tussen verschillende persoonlijkheden  

o chronische vermoeidheid (2000) 

• mensen die niet meer verder konden 

• gedacht dat het te wijten was aan een of andere virale infectie die hun 

opgefokt en over-gestresseerd systeem naar beneden bracht  
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o burn-out (2020) 

• wordt nu minder vermeld  

• bijna iedereen heeft dit, veel over gesproken 

• weinig gesproken nu over chronische vermoeidheid → nu allemaal burn-out 

 

Shorter: altijd dezelfde problemen, maar verschillen in hoe die geuit kunnen worden 

(gediagnosticeerd worden) 

• zoeken een soort symptoom dat aanvaard wordt 

• ook binnen de behandelaars (diegene die hen behandelen) is het zo dat sommige 

symptomen sneller gezien of geïnterpreteerd worden dan andere  

• gaat altijd om een soort zelfde onderliggend ongenoegen, maar het kan op 

verschillende manieren tot uiting komen en verschillende tijden geven aan dat 

verschillende dingen meer of minder aanvaard zullen worden 

2.5 TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN REIKEN METAFOREN AAN OM MOEILIJKE 

PROBLEMEN AAN TE PAKKEN  

 

vb.: hoe werkt het geheugen? 

o eerst dacht men aan wastablet waarop het spoor vervaagt 

o dan was het heel lang een bibliotheek  

vb.: hoe vind je een boek in de bib? → je moet een soort cataloog systeem 

hebben, dat was dan de aanleiding tot geheugensteuntjes, …  

o nog later werd het een computer (een neuraal netwerk) 

 

vb.: hoe ontstaan psychische stoornissen? 

o stoom die moet kunnen ontsnappen (Freud hierdoor beïnvloedt) 

o stoommachine werd uitgevonden waarbij water werd gekookt waardoor het 

verdampte, kracht gaf en gebruikt kon worden om allerhande machines te doen 

draaien  

o Freud dacht dat dit ook gebeurde bij de mens wanneer er psychische problemen 

zijn: er is te veel druk in het onbewuste en dat wil naar boven komen, dat zal 

allerhande dingen veranderen (want dat is energie) 

 

→ dergelijke zaken die ontworpen zijn in de bredere maatschappij werken door op de 

verklaringen die psychologen geven aan allerhande zaken 

 

Metafoor → we passen een kennis uit een bepaald gebied toe op een nieuw gebied 

 
VIER TYPES VAN METAFOREN:  

1) leven van dieren  

o vb.: je hebt ideeën die vechten met elkaar net zoals dieren 

2) neuraal systeem  

o vb.: je hebt hierbij inhibitie, over excitatie en competitie 

o competitie tussen verschillende representaties → ze hebben een 

verschillend activatieniveau en ze proberen elkaar te onderdrukken en 

diegene met het hoogste activatieniveau zal winnen 

3) ruimtes  

o vb.: in de achtergrond, overstromen 

o geheugenruimte: je hebt iets in je achterhoofd of je wordt overstroomd 

door gevoelens 

4) mechaniek en IT  

o vb.: parallelle en seriële processen 

o we gaan ons afvragen of het een parallel proces is of een serieel proces, 

m.a.w. is het een proces dat doorloopt of is het een proces dat eerst moet 

afgerond worden voor het volgende proces kan gebeuren? 
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KRACHT VAN METAFOREN  

o bieden hypothesen voor onderzoek 

o geven ons ideeën over hoe het eraan toe zou kunnen gaan 

o als je bijvoorbeeld denkt aan het geheugen als een bibliotheek, dan kun je je 

kennis over een bib gebruiken 

vb.: vragen zoals hoe worden dingen opgezocht of opgeslagen in het geheugen  

 
LIMIET VAN METAFOREN  

o zijn nooit helemaal van toepassing 

• je probeert een complex probleem te begrijpen en je zet een bepaalde bril 

op (je metafoor geeft je een bril)  

• deze bril laat je bepaalde dingen zien en  zorgt ervoor dat je andere dingen 

niet kunt ziet 

o kunnen de zoektocht een verkeerde richting opsturen 

• je denkt dat je weet hoe het in elkaar zit, maar de metafoor die je 

gebruikte is eigenlijk helemaal niet van toepassing  

• de invloed van het paradigma: metaforen geven een soortgelijke kijk als 

het paradigma 

2.6 INVLOED SOCIAAL-POLITIEKE OVERTUIGINGEN  

 
WAAROM HEBBEN WE EEN INTELLIGENTIETEST NODIG? 

o je krijgt je eerste test al bij de geboorte na 10 minuten (nagaan hoe blauw je ziet, 

hoe goed je kunt ademen, of je geweend hebt, …) 

o doorheen je leven zul je bijna altijd en hoe langer hoe meer tests moeten doen 

o in Frankrijk ontstaan met het idee om kinderen die niet goed presteren, te kunnen 

helpen vanuit een verzorgingsstaat 

o Frankrijk net als België een verzorgingsstaat: we betalen veel belastingen, maar 

in ruil krijgen we scholing, opvang, buitengewoon onderwijs (de vraag die zich 

altijd stelt: ‘is dit een kind die naar gewoon onderwijs kan of naar buitengewoon 

onderwijs moet?’) 

o test relatief snel naar USA gegaan (via België), maar heel snel een andere 

doelstelling gekregen (zijn veel minder een verzorgingsstaat) → om de beste 

mensen voor een job te selecteren en zo de productie te optimaliseren 

 

 
BINET EN SIMON 

o waren idealistisch  

o leerplicht ingevoerd: wie kan er naar school en wie niet → kan je niet overlaten 

aan ambtenaren of dokters die zeggen of je wel of niet naar school kan 

o moet beter beredeneerd, onderbouwd worden 

o test was praktisch instrument: gaf alleen aan hoe goed het kind zou meekunnen 

op school 

• een kind dat nog geen school gehad heeft, kan niet moeilijker de vragen 

beantwoorden 

• op zoek naar tests die onafhankelijk waren van hetgeen het kind op dat 

moment al geleerd had, hierdoor geen nadeel ondervinden of het kind al 

veel dingen geleerd heeft of niet van de ouders of de omgeving 

o echt bedoeld voor kinderen waarvan het niet duidelijk was of ze gewoon onderwijs 

zouden aankunnen of niet 

o bedoeling van de tests was om die kinderen zo goed mogelijk te helpen  

vb.: ervoor zorgen dat ze niet ten onrechte uitgesloten werden uit het onderwijs 

o idee: kinderen die (nog) niet naar de school kunnen, moeten geholpen worden 

door extra onderwijs of special onderwijs te krijgen zodanig dat ze toch 

volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven 
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GODDARD EN TERMAN  

o Goddard was directeur van een instelling voor zwakzinnige kinderen 

o Simon-Binet test leren kennen toen hij in België was en meegenomen naar USA  

o Terman heeft deze daar dan verder uitgewerkt aan de Stanford Universiteit 

o is één van de allereerste tests geworden in de USA 

 

 

Soort vragen die zei wilden beantwoorden waren: 

a) welke zijn de beste kinderen voor universiteit? 

o in USA moet je een ingangsexamen doen voordat je naar een bepaalde 

universiteit mag en hoe hoger het prestige van de universiteit, hoe 

moeilijker het ingangsexamen en hoe meer punten je moet behalen 

o is het typische Britse, Angelsaksische systeem → bestond niet in Frankrijk 

o in Frankrijk was het niet bedoelt om te kijken wie naar de universiteit 

mocht en wie niet, want daar was het niet met ingangstests, IQ test werd 

gezien als interessant 

b) welke immigranten zijn goed genoeg? 

o er waren teveel immigranten in de USA en er moest beter gecontroleerd 

worden wie binnen mocht en wie niet  

o één van de dingen die men gebruikten was een IQ-test om te zien welke 

immigranten intelligent waren en welke niet 

c) welk werk mogen mensen doen? 

o selectieprocedure toepassen waarbij een onderdeel van de 

selectieprocedure een IQ-test is  

o pas vanaf een bepaald IQ mag je de functie uitvoeren 

o is iets heel anders dan wat Simon en Binet voor ogen hadden 

d) belangrijk: de test was dezelfde, alleen het doel veranderde! 

o de test was het dezelfde, er was niets aan de oorspronkelijke test 

veranderd  

o Terman had die min of meer overgenomen, wel genormeerd voor de 

Amerikaanse bevolking en meer items en dergelijke aan toegevoegd 

o in c bijna niets veranderd, maar het gebruik was wel helemaal anders 

 

 
VERSCHUIVING VAN WAARDEN FR → USA  

o de taken meten een bepaalde trek (een persoonlijkheidseigenschap) die we 

‘algemene intelligentie’ noemen 

o iedere persoon heeft een verschillende mate van die algemene intelligentie die 

door een getal uitgedrukt kan worden (IQ) 

• jouw IQ bepaalt jouw mate van algemene intelligentie  

• in een systeem waarbij dat je IQ aangeeft wat je wel en wat je niet kunt, is 

dat een heel belangrijk gegeven voor je  

o individuen kunnen geordend worden volgens IQ 

• je hebt er met weinig IQ en met veel IQ 

• gaat soms zelfs over IQ van 69 vs. 70 → iets wat een IQ-test zelfs niet 

eens kan meten  

vb.: pas in aanmerking komen voor bepaalde diensten bij een laag IQ 

• dit soort zaken beginnen invloed te hebben (in Nederland, Vlaanderen, …) 

o werd gezegd dat IQ aangeboren is (zeker in de USA) 

o IQ verandert niet, wat betekent dat het dus geen heeft zin om veel te investeren 

in onderwijs, selectie van leerlingen is efficiënter 

• je kunt mensen niet slimmer krijgen door beter onderwijs, wat je beter 

kunt doen is mensen selecteren voor je onderwijs 

• beter om mensen te segregeren in verschillende scholen en je onderwijs 

toe te passen op die specifieke mensen 
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• vraag die je hier moet stellen: stel dat er bijvoorbeeld een biologische test 

is die al vanaf de geboorte min of meer kan zeggen welk IQ je zult hebben, 

gaan mensen het dan nog pikken dat er iets bestaat als een algemeen 

lager onderwijs?   

• ‘mijn kind is te slim voor een gewoon lager onderwijs’ 

• in dit geval sterke druk krijgen om verschillende richtingen al in het lager 

onderwijs te hebben, want elk kind moet zo optimaal mogelijk begeleid 

worden 

o IQ bepaalt ook het morele redeneren 

• sommigen hebben dit echt beweerd 

• naast school en werkprestaties ook: hoe goed kan je moreel denken? 

 

Goddard, as cited in Gould: 

“The intelligence controls the emotions and the emotions are controlled in proportion to 

the degree of intelligence ... It follows that if there is little intelligence the emotions will 

be uncontrollable and whether they be strong or weak will result in actions that are 

unregulated, uncontrolled and, as experience proves, usually undesirable.”  

 

→ als je niet intelligent bent, dan ben je niet alleen slecht in wiskunde, het vanbuiten 

leren van informatie en het zien van oplossingen van abstracte problemen, maar dan heb 

je ook je emoties minder goed onder controle, hiervoor vormt een laag IQ dus ook een 

probleem 

 

Omdat intelligentie lager is bij zwarten en Mexicanen, kunnen zij slechts bepaald werk 

verrichten 

o men stelde dit vast bij de IQ-testen 

o lag ook lager bij mensen uit Oost-Europa, uit Italië dan bij mensen uit 

Scandinavië en Engeland 

o had voor een deel te maken met hoe goed iemand de Britse cultuur kenden (IQ 

scores lager wanneer minder goed kennen)  

o gevolg dat je daaruit kan trekken is dat je ze verschillend onderwijs moet geven & 

dit ging tamelijk ver 

• je kan ze enkel maar een eenvoudig opleiding geven, omdat hun IQ 

gemiddeld 15 punten lager ligt dan dat van blanken, hierdoor zijn ze als 

groep geen capable citizens  

• gaat zo ver dat men zich afvraagt of zij zichzelf wel mogen voortplanten, 

want minder intelligente hebben meer kinderen dan meer intelligente 

mensen en daardoor zal de maatschappij hoe langer hoe meer dom 

worden 

 

“These boys are ineducable beyond the merest rudiments of training. No amount of 

school instruction will ever make them intelligent voters or capable citizens ... They 

represent the level of intelligence which is very, very common among Spanish-Indian and 

Mexican families of the Southwest and also among negroes. Their dullness seems to be 

racial, or at least inherent in the family stocks from which they came …” 

 

→ je kan ze alleen maar een eenvoudige soort van training geven, ze zijn niet echte 

capable citizens 

 

Terman, as cited in Gould:  

“Children of this group should be segregated in special classes and be given instruction 

which is concrete and practical. They cannot master abstractions, but they can often be 

made efficient workers, able to look out for themselves. There is no possibility at present 

of convincing society that they should not be allowed to reproduce, although from a 

eugenic point of view they constitute a grave problem because of their unusually prolific 

breeding.”  
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→ mogen ze zich wel voortplanten? (domme hebben meer kinderen dan slimme mensen 

en hierdoor zal de maatschappij ook dom worden) 

 

Je ziet dat we starten met onderzoek, maar je ziet heel snel welke richting dat kan 

uitgaan, welke effecten dat kan hebben op de maatschappij en op de manier waarop de 

maatschappij geordend is. Hoe die een invloed heeft op de manier waarop die 

testgegevens zullen gebruikt worden. Het gaat zelfs nog verder beweren sommigen, 

namelijk dat die maatschappelijke overtuigingen, hetgeen waarmee we allemaal 

rondlopen (we zijn allemaal sociaal cultureel bepaald, onze ideeën krijgen we van 

ergens) hebben zelfs invloed op het eenvoudige meten van de data. 

vb.: idee dat slimme mensen grote hersenen hebben (heel veel belang aan gehecht 

geweest) 

 
INTERPRETATIE DATA (SCHEDELINHOUD) 

o Morton (1839): grote verschillen tussen blanken en anderen 

• had zo’n 500 schedels en deze kwamen van verschillende groepen 

(Indianen, Mexicanen, zwarten, blanken,…)  

• mat simpelweg de inhoud van deze schedels door te zien hoeveel gram 

graan er in de schedel kon  

• op basis van de data die hij beschikbaar stelde, kon je duidelijk zien dat de 

blanken de grootste schedels hadden en de anderen groepen kleinere 

schedels hadden  

• was evidentie voor het idee dat de blanken intelligenter waren 

o Gould (1996): her-analyse van de data toont aan dat er zo goed als geen 

verschillen zijn wanneer dezelfde criteria gebruikt worden voor de verschillende 

groepen 

• “zou het kunnen dat de waarde die Morton naar voor bracht, vertekend 

waren?” 

• Morton had mooi gedocumenteerd welke schedels van welke personen 

waren  

• Gould stelde vast dat Morton bepaalde schedels van blanken niet meenam, 

omdat die blanken tot een ras behoorden dat te klein was (klein gestalte) 

• iemand met een groot lichaam heeft ook een groter hoofd en dus een 

grotere schedel 

• beweerde dat Morton vooral kleinere mensen genomen had van de niet-

blanke bevolkingsgroep en vooral grotere mensen van de blanke groepen 

en dat eigenlijk zijn verschil daar voor een groot deel aan te wijten was 

o Lewis et al. (2011): nieuwe metingen tonen aan dat de data van Gould meer 

vertekend zijn dan die van Morton 

• de oorspronkelijke schedels opnieuw gemeten met de best mogelijke 

technieken die er toen waren  

• gevonden dat Gould door al zijn ideeën van wat goede schedels waren en 

wat geen goede schedels waren, eigenlijk meer invloed gehad heeft op de 

manier waarop het zou moeten geïnterpreteerd dan Morton 

• er is nog altijd die vraag: ‘‘zijn er verschillen in schedelinhoud tussen 

verschillende rassen die niet bepaald worden door de grootte van de 

persoon?” 

 
RELATIEVE BELANG BIOLOGIE VS. OPVOEDING GESLACHTSIDENTITEIT  

o als het goed gaat in een maatschappij zie je dat de biologie heel belangrijk wordt 

• iedereen probeert zo veel mogelijk te bereiken  

• op het moment dat er gevochten moet worden voor dingen, zijn alle 

redenen goed waarom dat jij beter bent dan iemand anders, waarom dat 

jij iets verdient en iemand anders niet  

• beste reden hiervoor is om het aan de biologie toe te schrijven 
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o na oorlogen, wanneer er grote economische expansie is en wanneer er heel veel 

volk nodig is → op dit moment worden sociale factoren opeens opnieuw belangrijk 

• het is niet zo dat iedereen aangeboren intelligentie heeft, je kunt mensen 

slimmer maken door ze een goede opvoeding te geven, m.a.w. iedereen 

kan jobs doen als ze maar de goede opleiding krijgen 

• is typisch binnen een economie die zich aan het uitbreiden is: men heeft 

veel mensen nodig en dan zijn alle mensen goed, wat meer aanleiding 

geeft voor sociale factoren  

o als de economie krimpt, dan zijn opeens de biologische factoren weer belangrijker 

• zitten in een goed stadium: de economie breidt zich terug uit, meer kansen 

geven vanuit sociale dingen 

• maar heeft dan ook een invloed op vb.: seksuele identiteit, is dat vooral te 

wijten aan opvoeding of ligt dat biologisch vast? 

o Money en Eberhardt (1972) → heel belangrijke studie  

• opvoeding bepaalt alles: jongen van een tweeling die als meisje opgevoed 

werd en daar gelukkig mee was 

• één van de jongens was zijn penis bij een ingreep verloren  

• probleem: wat gaan we doen met die jongen? → stelden aan de ouders 

voor om die jongen naar een meisje te laten ombouwen (was nog maar 

één jaar oud)  

• idee: als je die als een meisje opvoed, dan zal die daar nooit iets daarvan 

merken & gaven hun gevalsstudie als evidentie dat geslachtsidentiteit 

volledig sociaal bepaald werd, volledig het gevolg was van de opvoeding 

o jaren 90 

• die jongen terug gaan opzoeken (men dacht dat het een meisje zou zijn), 

maar die was helemaal niet gelukkig tijdens de puberteit 

• toen hij te horen had kreeg dat hij eigenlijk een jongen was, heeft hij 

opnieuw een geslachtsoperatie ondergaan zodat hij terug een man werd  

• werd gezien als grote evidentie voor het biologische  

• “kijk, zie je wel, je kunt niet met die biologische dingen beginnen knoeien, 

het biologische is heel wat belangrijker dan het sociale” 

 

Er worden uitspraken gedaan als zijnde “dat is zeker, staat vast”, maar als je wijder kijkt 

dan zie je dat die eigenlijk evenveel zeggen over de overtuigingen die op dat moment in 

de maatschappij leven als over de evidentie die er zelf is. Is er vandaag nog steeds, 

alleen zien we het niet. 

2.7 HEDENDAAGSE INVLOEDEN SOCIAAL-POLITIEKE OVERTUIGINGEN  

 

Omdat al het onderzoek in het Engels gebeurt, is deze taal veel interessanter 

o als ik mijn onderzoek in het Nederlands zou doen, dan zou het weinig effect 

hebben en weinig impact hebben 

o er zijn heel weinig mensen die geïnteresseerd zijn in onderzoek in het Nederlands 

o nog erger: als je het naar een groot tijdschrift stuurt, dan zullen ze dit naar 

reviewers sturen en de kans dat er een Nederlandstalige tussen zit is bijna nihil 

(bijna allemaal Engelstaligen), dus die zeggen “dat interesseert ons niet” 

o als je impact wil hebben of als belangrijke prof gezien wil worden, dan moet je 

onderzoek doen in het Engels en zeker niet over het Nederlands of andere 

kleinere talen 

 

Omdat alle onderzoek in het Westen gebeurt, zijn alleen Westerse mensen en hun 

manier van kijken interessant (verborgen racisme, neokolonialisme) 

o volgens vrouwelijke kritiek is vooral de man de norm, de rest wijkt af en is minder 

interessant  
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Onderzoek dat hier niet in past, heeft het moeilijker om gepubliceerd en gelezen te 

worden → want reviewers zeggen dat dit hun niet interesseert, editor denkt dat hier 

nooit iemand naar zal verwijzen en dat het slecht gaat zijn voor hun reputatie, dus wordt 

het niet gepubliceerd tenzij in kleinere regionale tijdschriften 

2.8 INVLOED SOCIAAL-POLITIEKE OVERTUIGINGEN OP DE PRAKTIJK  

 

Meer aandacht voor ethische consideraties 

o gevolg van wat gebeurd is tijdens WOII (medisch) 

• zowel in Duitsland als in Amerika veel experimenten uitgevoerd op mensen 

die daar geen inspraak in hadden en wat tegen hun wil in gebeurt is 

o nu: informed consent en Ethisch Comité 

 

Informed consent  

o verplicht nu   

o nog maar ongeveer 20 jaar dat dit bestaat (niet zo lang) 

o voor je een experiment doet, moet je uitleg krijgen over wat er zal gebeuren in 

het experiment, dat je toestemming geeft om deel te nemen en dat je weet dat je 

altijd mag stoppen tijdens het experiment  

 

Ethisch comité: 

o monitort allemaal min of meer waar je klacht kan indienen  

 

Meer en meer kans op juridische aanvechting 

o als mensen een beslissing nemen dan is de kans groter dat het voor het Gerecht 

in vraag gesteld zal worden 

o twee gevolgen: 

a) evidentie/beslissingen moeten beter gedocumenteerd worden 

• onze papierberg (bureaucratie) verhoogt want mensen moeten zich 

langs alle kanten indekken 

• studenten bijvoorbeeld zijn meer geneigd om te klagen, waardoor 

de universiteit beter gaat documenteren hoe alles allemaal is 

gebeurd, zodat ze weerwoord hebben als het voor het Gerecht komt  

b) evidentie moet beter verantwoord/beargumenteerd worden 

(wetenschappelijke methode is de overtuigendste) 

• op basis waarvan is die beslissing genomen? 

vb.: iemand mag niet naar een bepaalde school/onderwijs 

vb.: toegang tot speciale voorzieningen 

✓ wetenschappelijke kennis is nog steeds de meest betrouwbare 

kennis, ook al weten we dat wetenschappelijke kennis niet 100% 

zeker, paradigma gebonden en onder invloed van sociale culturele 

factoren is, toch is het zo dat wetenschappelijke kennis nog altijd 

gezien wordt als de meest betrouwbare kennis die we op dit 

moment hebben 

✓ betekent vb. dat psychologen meer en meer ingeschakeld worden in 

allerhande gerechtsprocedures zoals “is die persoon wel intelligent 

genoeg om te weten wat die deed?”  

2.9 PSYCHOLOGEN ALS PIONNEN IN MACHTSSPELEN  

 
GROEPEN WEDIJVEREN MET ELKAAR VOOR MACHT 

o conflict en allianties aangaan  

o conflicten met andere/nieuwe groepen aangaan (zie je vooral in de politiek, maar 

ook in de brede maatschappelijke context)  
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o vb.: dokters hebben een bepaald idee van geneeskunde en die zullen anderen 

ideeën van behandelingen proberen tegen te werken, want dat is in conflict met 

hun eigen belangen 

o maatschappij gaat over macht: machtsspel, maar ook machtsstrijd 

 

 
FOUCAULT  

o tot in de 18de eeuw werd macht op een brute manier uitgeoefend (foltering) 

• mensen die zich niet aan de normen van de kasteelheer, koning, … 

hielden werden gefolterd, openbaar terechtgesteld of vernederd  

• idee: door ze te straffen kunnen we ze onderdrukken 

o daarna hoe langer hoe meer surveillance en dreiging van straf (Panopticon) 

• mensen werden hun eigen straf/bewaker, waarbij er een soort constante 

surveillance was en dreiging van straf zonder dat die ook echt uitgevoerd 

moest worden 

• dreiging straf en surveillance was veel effectiever dan echt straf geven 

• idee afkomstig van soort ideaal gevangenissysteem: panopticon  

→ in het midden een toren  

→ daarrond een soort rond gebouw met allemaal vensters waar de 

gevangenen/leerlingen zitten  

→ vanuit de toren kan je permanent geobserveerd worden 

→ iedereen heeft constant het gevoel dat ze bekeken kunnen worden 

→ gevoel dat ze kunnen zien wat je aan het doen bent terwijl dit 

evengoed niet zo zou kunnen zijn ( er zit niemand in de toren)  

• één van de zaken die men doet om mensen in het gareel te houden 

• vooral in de VS  

o herhaaldelijk checken van arbeiders (leugendetector en drugcontrole) 

• geregelde drugscontroles via plassen  

• jaren 70: jaarlijkse functioneringsgesprekken aan de leugendetector 

• jaren 80: bij wet verboden, was een zeer vernederende ervaring 

• wel soms nog gebruikt in de USA voor sommige overheidstaken 

• soort surveillance van ‘ben je goed bezig?’ → wij surveilleren je en wij 

dreigen met straf  

o psychologen helpen via/met hun tests bij de surveillance en het opsluiten van 

individuen die de macht in vraag stellen 

• worden ingeschakeld binnen het surveillancesysteem 

• moeten niet de mensen helpen, beter maken, maar kalmeren, zorgen dat 

ze de bestaande machtsstructuur niet in vraag stellen  

o maatschappij heeft een groep van uitgestotenen nodig 

o maakt dat de anderen zich beter voelen 

• as je het gevoel hebt dat je niet tot de slechtste behoort voel je je al een 

stuk beter 

• als je voelt dat je met niets mee kan en slecht bent voel je je slechter en 

tekortgedaan  

o eerst besmettelijke ziekten (lepra) 

• werden uitgesloten en afgezonderd en leefden in kolonies in slechte 

leefomstandigheden 

• beterde naarmate ze het beter begrepen, beter konden behandelen, …  

• werden minder het uitschot 

o later de psychisch gestoorden  

• vroeger niet opgemerkt, nu opeens een potentieel gevaar, m.a.w. 

geestesgestoorden werden gezien als mogelijk gevaarlijk waartegen de 

maatschappij beschermt moest worden waardoor ze hen gingen opsluiten  

• had te maken met verandering in de maatschappelijke 

overtuigingen/structuren 
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• luiheid is nieuwe kwaal waartegen maatschappij moet optreden i.p.v. 

ijdelheid  

→ vroeger: onder invloed van het katholicisme, ijdelheid moest je 

vermijden 

→ daarna: luidheid vermijden, mensen moesten hard werken want 

anders waren ze niet goed bezig en een gevaar voor de 

maatschappij aangezien ze de arbeidsethiek in vraag stelde (invloed 

protestantisme), degene die niets deden, zeiden dat ze niets 

konden en moesten dus opgesloten worden 

• opgesloten in asielcentra, instellingen, inrichtingen, … 

 

 
ROL PSYCHOLOGEN 

o gekken helpen opsluiten en leren te gehoorzamen in instellingen 

o het uitschot opsluiten en bezig houden zodat zij de maatschappij niet in vraag 

stellen 

 
 
MISBRUIK VAN PRESTIGE DOOR PSEUDOWETENSCHAPPERS  

o hebben niet gestudeerd, hebben niets gedaan, maar zeggen dat ze alles kennen 

van psychologie, ze hebben een paar boeken gelezen en zeggen dat ze 

persoonlijke ervaringen hebben, maar ze nemen wel het prestige over van de 

psychologie 

o volgen de wetenschappelijke ethiek niet (ligt ook niet allemaal 100% vast) 

o combineren wetenschappelijke kennis met ongeverifieerde of onware uitspraken 

voor eigen gewin (bullshitting) 

• grootste probleem 

• combineren wetenschappelijke feiten/bevindingen met ideeën die hen goed 

uitkomen waarvan ze niet weten of het waar is en er geen belang aan 

hechten, m.a.w. men doet beweringen omdat het hun goed uitkomt, niet 

omdat ze op evidentie gebaseerd zijn 

• psychologen en wetenschappers doen dit op zekere hoogte ook, maar 

(hopelijk) veel minder 

o geen interesse of iets waar is (op evidentie gebaseerd) of niet → als het hen maar 

goed uitkomt 

o kan je zien als een uitloper van waarheid als sociale constructie 

• er is toch geen echte/algemene waarheid, dus ik neem de waarheid die mij 

het best uitkomt 

• belangrijk: het gaat niet om liegen → bij liegen weet je hoe het in elkaar 

zit, maar zegt je iets anders terwijl het hier je gewoonweg niet interesseert 

of het op evidentie gebaseerd is of niet, of het waar is of niet, je gebruikt 

gewoon alle argumenten die in je opkomen om je zaak te winnen 

• Engelsen hebben hier een woord voor: ‘bullshitting’ → je zegt gewoon 

dingen en het maakt je niet uit of het klopt of niet 

o heeft voor een deel te maken met sociale constructie, maar ook voor een deel te 

maken met de postmodernisten die alles in twijfel trekken van waarheid.  

 

 
MISBRUIK VAN WETENSCHAP DOOR POSTMODERNISTEN  

o verwijzen naar wetenschappelijke theorieën waarvan ze niets/weinig weten en 

niet weten of ze van toepassing zijn 

o gebruiken wetenschappelijke termen zonder ze te kennen 

• vooral om mensen te overdonderen, te intimideren 

• manier die je kan gebruiken om mensen onzeker te doen voelen, om jezelf 

een aura te geven van meer kennis dan dat je in feite hebt 

o gebruiken technische termen met als enige bedoeling om een ander te intimideren 



134 
 

 

o Sokal: fysicus die zinloos artikel stuurt naar een postmodernistisch tijdschrift 

waarin onder andere beweerd wordt dat pi een arbitrair getal is met een 

‘onvermijdelijke historiciteit’ 

• gedaan om fenomeen aan te tonen 

• artikel bevatte zaken die niet konden kloppen (zelfs iemand die middelbare 

school gevolgd heeft moet dit weten), maar werd in zeer moeilijke taal 

uitgedrukt zoals “pi is een arbitrair getal en heeft alleen om historische 

omstandigheden die waarde gekregen” (pi heeft zeker geen arbitraire 

waarde) 

• peer review: andere wetenschappers kijken of wat je schrijft wel waar is & 

het werd aanvaard door de wetenschappers 

• kort erna zei hij dat het allemaal niet waar was & ze dus geen idee hadden 

waarover ze bezig waren, alleen maar termen gebruikte en daardoor het 

niet meer konden onderscheiden van valse informatie  

 

 
MISBRUIK VAN WETENSCHAP/KENNIS DOOR HANDEL EN COMMERCE  

o ideaal van open access (universiteit betaalt en kennis is vrij beschikbaar voor 

iedereen) 

• mensen moeten betalen om tijdschriften te kunnen lezen (fysica, 

wiskunde, psychologie, …) → kan je niet thuis lezen, kan je enkel lezen als 

je verbonden bent aan de universiteit vb.: web of science 

• universiteit moet hiervoor veel betalen aan commerciële bedrijven die 

eigenlijk veel geld maken o.b.v. de wetenschap die gepubliceerd wordt 

• idee universiteit: wetenschap moet voor iedereen beschikbaar zijn, dus 

laten we gewoon betalen wat het kost om zo’n artikel op het internet te 

zetten (€500-1000) zodat het voor iedereen beschikbaar is = open access  

o roofuitgevers (predatory publishers) 

• veel uitgevers hebben het gevoel van als die €500-1000 willen betalen 

voor het publiceren van artikels, kunnen wij die €500-1000 gewoon vragen 

• benaderen wetenschappers via e-mails om artikels te publiceren via open 

access → vragen of je niet wil publiceren (€500-1000 betalen) 

• enig doel is om geld te verdienen 

✓ oorspronkelijk doel: wetenschap beschikbaar maken 

✓ nu: enkel voor geld 

• geen kwaliteitscontrole: er wordt gezegd dat het wetenschap is aangezien 

het een wetenschappelijk artikel is en gecontroleerd is door peer-

reviewers, collega’s, … → geen idee of dit klopt en waarheid is of niet  

 

McKay en Coltheart (2017) 

o schreven artikel waarvan alleen de titel en 1ste paar zinnen klopte 

o daarna extreem ver doorgedreven: een programma zotte zinnen laten genereren 

die een paar woorden bevatten, maar voor de rest weinig zinvol waren  

o verstuurd naar 10 tijdschriften 

o effectief gepubliceerd in 2 tijdschriften en in 4 anderen hadden ze het kunnen 

publiceren, na peer review 

o er werd gezegd dat er een aan peer review gedaan werd en dat alle artikels 

gelezen worden door de editor en minstens 2 collega’s → kon dus niet dommer 

dan dit en toch gepubliceerd als wetenschappelijk artikel & staat nog altijd in deze 

tijdschriften online 

 

Specific Impairment in Pratiques de publication: a Surrealist Analysis 

vb.: “of course, neither cognitive neuropsychiatry nor cognitive neuropsychology is 

remotely informative when it comes to breaking the ice with buxom grapefruits. When 

pondering three-in-a-bed romps with broken mules, therefore, one must refrain, at all 

costs, from driving a manic-depressive lemon-squeezer through ham (Baumard and 
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Brugger, 2016)... In conclusion, similar (albeit independently discovered) lavatorial 

techniques and technologies characterize certain lamentable Pratiques de publication 

[19]. If we had a squid, we’d throw crumbs to it in the poodle; we’d sidle towards it in 

the garden fence.” 

 

 
MISBRUIK VAN PSYCHOLOGIEKENNIS  

o in oorlogen vb.: foltering 

• er is evidentie dat psychologen betrokken zijn geweest bij allerhande 

folterpraktijken 

• proberen die folterpraktijken te optimaliseren zodanig dat de kans groot is 

dat men de waarheid zal zeggen 

o bij technologie vb.: beïnvloeden van mensen op sociale media, verslavend maken 

van sociale media, games, … 

• er is evidentie dat psychologen betrokken zijn in allerhande ontwikkelingen 

die te maken hebben met de IT  

• profielen van gebruikers, welke persoonlijkheid bij welke reclame past, hoe 

sociale media zo verslavend mogelijk maken, …  

• heel veel technieken vanuit conditioneringspsychologie toegepast 

o probleem: als je kennis verzamelt kan die altijd op een andere manier gebruikt 

worden dan je zou denken 

 

 
SPELEN PSYCHOLOGEN HUN KAARTEN GOED?  

We zijn een groep in een machtsstrijd 

vb.: verkiezingen aan UGent voor studentenvertegenwoordigers  

o klemtoon op: ‘ik ben van deze faculteit, ik ben één van jullie’ 

o steunen, want anders steun je een andere faculteit 

o machtsstrijd   

 

Ja: psychologisering van de maatschappij, psychologen zijn daar goed in 

Nee: psychologen zijn slecht in zo’n spelletjes 

o studies zijn niet prestigieus 

• als je zou vragen “wat is nu de belangrijkste studie om te leren aan de 

universiteit van Gent?” of “wat is het meest prestigieuze?” dan zou 

psychologie daar niet zo heel hoog uitkomen  

• niet zo goed in de machtsstrijd 

o psychologen verdienen niet veel 

• één van de groepen die minst verdienen 

• enige die nog minder verdienen zijn de sociologen, filosofen 

• economie verdedigt zichzelf veel beter en verkoopt zich veel beter, maar 

eigen bouwt economiekennis voor een groot deel terug op 

psychologiekennis, maar weten het veel beter te verkopen 

o psychologen hebben geen goede naam in medische wereld (verpleegsters beter) 

• eigenlijk zou in elke dokterspraktijk een psycholoog moeten zijn en zou 

daar heel goed werk kunnen doen 

• heel veel dokterspraktijken hebben geen psycholoog, maar hebben wel 

vaak een verpleegster die de rol van de psycholoog min of meer vervult, 

die de mensen helpt en wijst op belang van innemen medicijnen, … 

• functie die wij kunnen vervullen wordt ingevuld door een andere groep, 

heeft voor een deel te maken met machtsstrijd 

o psychologen hebben geen goede naam in religies 

• normaal, want psychologie neemt macht weg van religies 

• psychologie is juist ontstaan omdat religies aan macht zijn verloren, dus 

heel veel sympathie moeten we van hen niet verwachten 
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o academische en praktische psychologen steunen elkaar niet: niet genoeg trots op 

ons als psycholoog zodanig dat we als groep elkaar steunen 

o psychologen kijken neer op geld en economie 

• meeste onder de psychologen voelen zich niet echt goed in 

machtsspelletjes, want doen het niet voor macht en ook niet echt 

geïnteresseerd in geld en economie 

• betekent dat anderen er altijd beter voor zullen zorgen dat zij het goed 

hebben en als wij ons deel niet verdedigen, dan moeten we niet 

verwonderd zijn dat wij niet zo heel veel verdienen 

 

3. INVLOED PSYCHOLOGIE OP MAATSCHAPPIJ  

 

Niet perse de waarheid, maar we moeten weten dat dit is hoe er over de psychologie 

gedacht wordt en dat dit is wat wij te horen gaan krijgen Zo zijn er een aantal mensen 

(misschien hebben ze gelijk) waarvan  

o de ideeën dat ze ons aanreiken interessant zijn, maar weten dat we een deel zijn 

van een grote machtsstrijd 

o als we zo’n grote macht hebben, hoe komt het dan dat onze status zo laag is en 

dat mensen met een psychische stoornis nog altijd een stigma zijn?  

 
PSYCHOLOGISERING VAN DE MAATSCHAPPIJ 

o mensen bekijken zichzelf hoe langer hoe meer vanuit/met een psychologische bril 

o psychologen hebben steeds meer impact op de maatschappij (interesseert vooral 

de sociologen) 

 
PSYCHOLOGEN VERANDEREN DE MANIER WAAROP MENSEN ELKAAR BEKIJKEN  

o labels worden werkelijkheid 

• introvert vs. extravert: voordat Jung deze scheiding gemaakt had werd 

daar door niemand over nagedacht 

• depressief  

• burn-out  

✓ nu opeens veel meer mensen die een burn-out vertonen  

✓ label dat op een bepaald moment naar boven is gekomen en sociaal 

aanvaard is geworden voor de problemen die een aantal mensen 

hebben & wordt gezien als een werkelijkheid  

✓ is een bepaalde stoornis met een aantal symptomen: we hebben 

het gevoel dat het er altijd al geweest is & als het er niet altijd 

geweest is, dat we het dan nog niet wisten dat het er al was 

• IQ 

o ook voor psychologen 

• nieuwe studenten zien de labels als vaststaande, bewezen 

persoonskenmerken 

• vb.: wij horen en leren over introversie, extraversie, … en wij denken dat 

dit stabiele persoonlijkheidstrekken zijn die altijd gekend, gebruikt en 

ervaren werden 

• vb.: maatschappij waar geen schoolplicht is, hebben geen nood aan en 

hechten geen belang aan een IQ-test, daar bestaat het idee van schoolse 

intelligentie niet, meer kijken naar sociale vaardigheden, of je praktisch 

bent ingesteld, …   

 

Hanson (1993): NIT (new intelligence test) 

o NIT is een soort neet, soort negatieve connotatie, vooral dan ook omdat het 

samengaat met nitwit, iemand die helemaal niets ken 

o maakte nieuwe IQ test zoals Simon en Binet die gemaakt hebben 
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Waaruit gaat de IQ-test bestaan:  

o namen onthouden (a.d.h.v. foto’s)  

o rekenen 

o goede eerste indruk maken 

• als je ergens binnenkomt speelt de eerste indruk een heel grote rol in hoe 

mensen je gaan percipiëren → ben je een interessante persoon of niet? 

• impression management: je kan die eerste indruk ook beïnvloeden  

vb.: politici 

o tekst verkopen 

o babbeltest (small talk) 

o bullshittest 

• hoe goed kan je praten over iets waarvan je niets weet? 

• je krijgt een onderwerp waarvan je niets weet en je moet hierover praten 

alsof je er alles van weet  

o test ‘volg de instructies’ (a.d.h.v. de weg uitleggen)  

o sporttest (specifiek toegepast golf en tennis 

o SES schaal (hoe hoog staan jouw ouders op SES?) 

 

 

Hanson: Ik volgde ongeveer dezelfde redenering als Simon en Binet toen ze hun IQ-test 

ontwikkelden en ze hebben min of meer dezelfde dingen. Wat is er belangrijk dat een 

kind kan? Wat zullen we testen? Als mijn test de IQ-test geworden was, dan zou je een 

aantal dingen zien:  

o psychologen zouden factoranalyse uitvoeren om te weten of het gaat om één 

vaardigheid (algemene intelligentie) of uit verschillende sub-vaardigheden  

o zouden betere tests proberen te ontwikkelen 

• hoe kunnen we de bullshittest optimaliseren zodanig dat die zo valide en 

betrouwbaar mogelijk is? 

o zouden kijken in hoeverre die vaardigheid (-heden) aangeboren zijn 

• hoeveel van de variantie kan geleerd worden, hoeveel is aangeboren? 

o ouders zouden willen dat die vaardigheden aangeleerd worden 

• zouden naar school gaan en zeggen ‘ze kunnen niet genoeg bullshitten’, 

wat jullie hier leren is dat ze alleen maar mogen praten over dingen waar 

dat ze iets van afweten 

• dit is zo niet in de maatschappij: in de maatschappij is het belangrijk dat je 

kan praten over dingen waar je niets van afweet 

• wanneer komt small talk aan bod en wanneer gaan jullie golfen, tennissen? 

• m.a.w. ouders/maatschappij zouden druk uitoefenen op de school om te 

leren wat door de IQ-test gemeten wordt 

• dit is al bezig met de IQ-test van Binet en Simon & de test van Wecksler 

✓ zijn de belangrijke dingen die de kinderen moeten leren de dag van 

vandaag 

✓ rekenen, algemene kennis, gezichten herkennen, … 

o er zou een commercie ontstaan om de capaciteiten te verhogen 

• zou ook belangrijk worden voor de ingang voor universiteiten in Engeland 

en VS  

• commercie ontstaan om te meten en om te proberen te bevorderen 

o NITWIT zou hoe langer hoe belangrijker worden in de maatschappij 

• kennis van de NIT test 

• gevaar waar psychologen niet aan denken 

 

 

M.a.w. er zouden een heleboel maatschappelijke veranderingen gebeuren rond die test 

terwijl ze eigenlijk gewoon eens op een blaadje bijeen geschreven werd 

o Hanson: hoeveel garantie hebben we dat dit niet exact hetzelfde is voor de 

huidige IQ-tests de gebruikt worden? 
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o hoe sterk is onze evidentie dat we eigenlijk niet een hele maatschappij aan het 

conditioneren zijn, aan het richten zijn op een idee dat een paar mensen 100 jaar 

geleden hadden?  

 

 
PSYCHOLOGEN ZOEKEN BONDGENOTEN  

o Cf. machtsstrijd 

• bondgenoten gezocht bij de wetenschappen: wij kunnen jullie 

wetenschappen uitbreiden op een nieuw gebied, dan krijgen wij status 

• maar ook leuk als je bondgenoten hebt die naar je opkijken 

o eerste (en volgens sommige enige) gebied die naar de psychologie opkeek was 

opvoedkunde 

• lerarenopleiding hadden lange tijd een lage status (wilden ook verhogen in 

status, wilden ook aan de universiteit kunnen studeren, …) 

• psychologen boden hun kennis aan (kennis over leraars en leerlingen) 

• daarna al snel advies voor ouders (experts zijn beter dan de eigen ouders) 

✓ boodschap die nu aan jonge ouders gegeven wordt is: ‘je moet 

luisteren naar experten en niet naar je eigen ouders’ 

✓ zij wisten niet beter, was misschien waar 30 jaar geleden, maar nu 

niet meer, luisteren naar wat wij nu op basis van evidentie en 

wetenschap te geven hebben 

 

 
PSYCHOLOGEN CREËREN NODEN  

Sociologie: het eerste wat een nieuw instituut doet, is aantonen hoe nodig het is, zodat 

het kan overleven, m.a.w. nieuwe noden creëren zodat ze niet meer zonder kunnen  

o zullen niet direct helpen en de problematiek aanpakken waarvoor ze zijn  

o zullen eerst proberen te overleven: aantonen dat ze nodig zijn, noden creëren, … 

o zal het probleem zo erg mogelijk voorstellen 

• hoe aantonen dat we nodig zijn?  

• aantonen dat het probleem erger is dan men gedacht had 

• aantonen dat ze meer mensen nodig hebben dan men gedacht had 

• dingen proberen schrijven zodanig dat ze extra manschappen krijgen   

o zal wijzen op de dringendheid om het aan te pakken 

o zal beweren unieke kennis te hebben (die niemand anders heeft) 

o zal acties op getouw zetten, reclame maken, om extra geld vragen, … 

→ vanaf dat iets gecreëerd wordt vecht dit voor overleving 

 

 
GENEESKUNDE CREËERT NODEN (ILLICH)  

Geneeskunde in begin niet zo belangrijk & nu enorm belangrijk 

o slokt al ongeveer 25% van alle inkomsten op 

• 1/4 van ons geld dat we uitgeven heeft te maken met geneeskunde en 

verzorging 

• je zou kunnen zeggen dat het nodig is en de geneeskunde zal alles eraan 

doen om te overtuigen dat het nodig is 

o vraagt elk jaar meer (bovenop inflatie) 

• 25% is niet genoeg 

o overdrijft wat het kan 

• zal zeggen dat ze van alles kunnen doen waar men eigenlijk niets aan kan 

doen 

o verzwijgt de negatieve kanten → Illich: wijst op volgende negatieve kanten  

• langdurig lijden bij terminale patiënten (wordt vaak lang gerokken bij 

stervende) 
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✓ er worden alsmaar nieuwe onderzoeken en therapieën opgestart 

voor mensen die eigenlijk in hun laatste levensjaar zitten waardoor 

ze onnodig lang lijden 

• dodelijke besmettingen en ongevallen in ziekenhuizen 

✓ vb. bacteriële of virale infectie oplopen in ziekenhuis 

✓ zijn de doden die je eigenlijk moet bijtellen bij de geneeskunde 

• maakt mensen afhankelijk van geneesmiddelen 

✓ geven de overtuiging dat men niet meer kan bestaan zonder 

geneesmiddelen 

✓ farmacie moet verkopen en geneesmiddelenindustrie is zeer 

machtig en belangrijk 

✓ proberen pillen zo vrij en duur mogelijk beschikbaar te maken en in 

zo’n groot mogelijke hoeveelheden te gebruiken  

• ondermijnt/ondergraaft de levenskracht en de autonomie van de mensen 

✓ mensen krijgen het idee dat als ze hun pillen niet meer hebben, ze 

niet goed meer kunnen functioneren 

 

Gevolgen van het feit dat geneeskunde de macht zo groot mogelijk probeert te krijgen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vb.: de afname van tuberculose 

o ze zeggen ‘wij hebben tbc uitgeroeid en het kan genezen worden als je er op tijd 

bij bent’ 

o als je kijkt naar het aantal doden door  tuberculose, dan zie je dat het ongeveer al 

van de jaren 1800 aan het dalen is, een hele tijd voordat men de oorzaak en 

behandelingen van tbc ontdekt hadden 

o tuberculose heb je vooral bij mensen die niet genoeg kunnen eten, slechte 

hygiëne, slechte omstandigheden, geen gezuiverd water, … & mensen hebben nu 

beter eten en een betere hygiëne, waardoor de kans op besmettingen veel kleiner 

is geworden = belangrijkste reden waarom er nu minder doden zijn ten gevolge 

van tbc 

 

vb.: aantal hartinfarcten doen dalen 

o feit dat mensen beter eten, veel meer dan wat de geneeskunde gedaan heeft 

o wat de geneeskunde doet is zoveel mogelijk inzetten op zware en dure 

behandelingen om zoveel mogelijk macht en geld te krijgen 

 

→ is de visie van sociologen op de maatschappij en groepen in de maatschappij 
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Voorbeeld: hoe noden gecreëerd worden en hoe gebruik gemaakt wordt van bepaalde 

culturele verschijnselen om macht en geld te verkrijgen 

o verkopen van geneesmiddelen tegen psychische stoornissen (vb. depressie) 

o lange tijd weinig verkoop antidepressiva in Japan  

• task force opgericht over hoe het komt dat ze in Japan weinig 

antidepressiva nodig hadden, dat ze er geen nood aan hadden 

• kenden de stoornis ‘depressie’ niet tenzij in zeer ernstige vorm  

✓ hierbij kan iemand bijna niets meer, ligt heel de dag in bed, weent 

en heeft geen energie meer → was een geneeskundig probleem 

✓ was geen neerslachtig gevoel  

• wat dit het dichtst benaderde was de ‘melancholische persoon’: iemand die 

ernstig en vlijtig is, zeer begaan met het welzijn van anderen, zich zorgen 

maakt om dat welzijn en of ze wel genoeg deden voor de anderen 

• vanuit een soort collectieve cultuur (de familie is belangrijker dan ik als 

persoon: doe ik wel genoeg? zorg ik wel genoeg voor de anderen?) 

o verkoop ging omhoog nadat het geneesmiddel gepositioneerd werd als steun voor 

een melancholisch persoon 

• antidepressiva was een soort steun voor mensen met een melancholisch 

persoonlijkheidstype, die dus eigenlijk goed wilden doen, die zelfs eigenlijk 

te veel wilden doen en zich te veel zorgden maakten over anderen  

• nu zitten ze ongeveer op hetzelfde niveau dat wij zitten 

 

 
PSYCHOLOGIE/FARMACIE CREËERT NODEN  

o sociologen: psychologen willen niet in de eerste plaats mensen helpen, maar 

mensen overtuigen dat ze hulp nodig hebben 

• niet alleen zo voor geneeskunde, ook zo voor psychologen 

• zijn er vooral om noden te creëren bij die kinderen, zodanig dat er alsmaar 

meer psychologen nodig zijn 

o nog nooit zoveel mensen geweest met psychische problemen als nu maar ook nog 

nooit zoveel psychologen 

• correlatie tussen aantal psychologen en het aantal mensen met psychische 

problemen 

• zou best kunnen dat psychologen noden creëren in de maatschappij die zij 

dan kunnen verhelpen 

o er worden steeds nieuwe stoornissen ‘ontdekt’ waarvoor men behandeld moet 

worden 

• altijd voorgesteld als dat die stoornis er altijd wel is geweest, maar ze nog 

niet kenden, werd over het hoofd gezien 

• maar wie zegt dat er niet gewoon een nieuwe stoornis gemaakt is zodat ze 

hulp kunnen bieden? 

o mensen worden aan te veel stress blootgesteld om nog te kunnen functioneren 

zonder hulp 

• iedereen moet geholpen worden want anders bijna onmogelijk om met die 

stress om te gaan 

• bestaat uit biologische (farmaceutische hoek) en psychische sterker maken 

van het individu (persoonlijkheid) 

• je zou kunnen zeggen dat het eerste wat men moet doen is de 

maatschappij veranderen zodanig dat de stress verminderd, maar de 

maatschappij heeft te veel kracht, het is veel gemakkelijker om op het 

individu in te zoomen (psychologen zitten op het individu) 

o sociologen: resultaat is niet dat mensen sterker worden, maar dat ze afhankelijker 

worden van de hulp (zelfs bij brandweer, politie, leger, …) 

• worden zich bewust van hun zwakheid 
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• je blijft zeggen dat het eigenlijk niet goed gaat met je, ook al voel je je nu 

misschien goed, maar ik weet dat diep vanbinnen de mate van stress 

zodanig hard is dat je het bijna niet aankunt 

 

 

Voorbeeld studenten 

o zijn niet langer enthousiaste, leergierige jongeren die blij zijn dat ze naar de 

universiteit kunnen 

• vroeger wel  

• vroeger ook vaak vanuit families die niet konden leren: beetje druk, maar 

zijn blij dat ze weg zijn van huis 

o zijn uitgeputte personen, die op de rand van een inzinking staan en radeloos en 

hopeloos proberen hun zelfbeeld recht te houden 

• elk moment kan het kantelen 

o worden aan te veel stress blootgesteld 

• als je dit beeld probeert te verkopen en dit wordt geïnternaliseerd door 

mensen, dan is er natuurlijk heel wat meer hulp nodig  

o hebben hulp nodig (pillen, psychotherapie) 

• als je niet op tijd naar de psycholoog gaat en je pillen niet neemt, dan kan 

je niet meer normaal functioneren 

o moeten zoveel mogelijk over hun problemen kunnen praten 

• als ze erover kunnen praten zal dit helpen en worden ze sterker 

• sociologen zeggen dat hierdoor juist kan zijn dat ze zwakker worden 

• hoe meer je jezelf in je problemen en moeilijkheden wentelt, hoe 

moeilijker het is om eruit te komen 

→ dark side waarvan gezegd wordt dat psychologen hiervoor moeten opletten 

 

 
PSYCHOLOGEN PROMOTEN/VERKONDIGEN WAARDEN  

o wetenschap is goed 

• wetenschappelijke methode is de enige zekere methode, met alle 

beperkingen van dien  

• we leren dat wetenschap goed is 

o westerse kijk op problemen en oplossingen zijn juist (individu, biologie) 

• de manier waarop wij dingen oplossen is de beste  

• wij zijn heel individu-gebonden: het individu moet het oplossen eerder dan 

de maatschappij die zich moet veranderen en aanpassen aan het individu 

• er zit een heel sterke biologische component in alles: wij Westerlingen 

weten het, jullie (andere culturen) die nog geloven in geesten, die nog 

religieus zijn, … jullie zijn niet goed bezig, weten niet wat jullie echte 

problemen zijn 

o mensen die dit niet volgen, zijn niet goed bezig 

o links liberale ideeën zijn goed: faculteit psychologie en pedagogische 

wetenschappen is één van de meest linkse faculteiten aan de universiteit (veel 

meer socialisten en groenen) 

• individuele verschillen kunnen verminderd worden door opvoeding 

• hulp moet komen van de maatschappij (maatschappij moet voorzieningen 

geven om mensen te helpen) 

• het individu is de bron van de moraal (i.p.v. de groep) 

✓ “als iets goed is voor mij, dan is het goed voor iedereen” 

✓ “ik moet niet volgen wat de maatschappij en mijn familie zegt dat 

goed is, ik volg vooral mijn eigen oordeel” 

• ideaal van zachtmoedigheid en verzorging 

• iedereen is gelijk 

• religie is voorbijgestreefd 

→ maakt het moeilijk om iets te bieden aan mensen die rechts, conservatief zijn 
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Betekent ook dat je even goed mensen kan verzorgen die daar niet in geloven, die tot de 

conservatief religieuze groep behoren? → kan jij evengoed die mensen helpen als de 

mensen die aansluiten bij je eigen groep? 

o gaan meer uit van ingeboren eigenschappen 

o verantwoordelijkheid van individu en de familie om problemen op te lossen 

o verantwoordelijkheid ligt meer bij het individu dan bij de groep 

 

 
 

4. PSYCHISCHE STOORNIS NOG STEEDS STIGMA 

 

Begonnen in de 18de eeuw 

→ Foucault: lepra viel weg als gestigmatiseerde groep onderaan de maatschappij en 

werd vervangen door de psychisch gestoorden 

o mensen vermijden personen met een psychische stoornis → is nog altijd zo 

o mensen vinden het moeilijk om normaal te praten met iemand met een 

psychische stoornis 

o mensen met een psychische stoornis moeten zich extra bewijzen om te tonen dat 

ze wel goed genoeg zijn (zoals elke groep met een lage status) 

 

Je kan je afvragen van ‘hoe komt het dat het nog altijd zo is?’ 

o ondanks het feit dat er zoveel psychologie gedoceerd wordt 

o ondanks het feit dat psychologie zoveel invloed zou hebben op de maatschappij 

 

Redenen? 

o relatief weinig kennis van verschillende stoornissen (zijn allemaal één pot nat) 

• sommige gepaard met een hogere kans op agressie, maar de meeste gaan 

gepaard met veel lagere kans op agressie 

• weten mensen niet   

o meeste kennis uit de media 

• psychische stoornissen zijn gevaarlijk 

• controle verliezen is slecht en gevaarlijk 

• bij aanslagen: persoon had psychische problemen  

✓ controle verliezen over je eigen acties wordt ook gezien als 

gevaarlijk en slecht 

✓ is de boodschap die constant op ons ingaat 

o gevaar psychische stoornissen wordt enorm overschat 

• eerste waaraan men denkt bij horen psychische stoornissen is ‘dit kan 

gevaarlijk zijn’ 

• soms denken mensen met psychische stoornis zelf van ‘ik ga nu toch niet 

gevaarlijk worden?’ 
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Wie heeft nog nooit is een moment slecht gevoeld? Wie heeft nog nooit gedacht:  

o als ik kon dan zou ik hem/haar vermoorden 

o misschien heb ik hiervoor een pilletje nodig 

o misschien moet ik toch eens met iemand gaan praten over mijn problemen 

 

→ als dit allemaal psychische problemen zijn, dan zou 80% van de mensen wel 

psychische problemen kunnen hebben als we maar teruggaan en goed genoeg zoeken 

 

Alleen kijken naar diegene die een delict plegen 

o wanneer je kijkt naar al diegene die een delict plegen en hoeveel daarvan 

psychisch gestoord zijn, dan is het verhaal snel gemaakt 

o hebben mensen met psychische problemen meer kans om een delict te plegen 

dan mensen zonder psychische problemen? 

o wordt nooit gedaan, men focust alleen op die ene groep → wat je constant leest in 

de media 

 

→ reden waarom psychische stoornissen nog altijd een sterk stigma zijn 

 

Vraag 

o zijn het wel psychologen die de psychologisering sturen? 

o of zijn het andere groepen die oppervlakkige psychologiekennis gebruiken om hun 

doelen/macht te realiseren? 

vb.: journalisten, media, … 

 

 

 

 

 

 

  

 


