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1. INLEIDING 

De psychologie is gebaseerd op de opvatting, het postulaat zo men 
wil, dat gedrag - ook menselijk gedrag - gedetermineerd is. Haar 
taak kan zelfs omschreven worden als het opsporen en identificeren 
van gedragsdeterminanten, het bepalen van de wijze waarop deze 
hun werking uitoefenen, en het nagaan van hun onderlinge relaties 
en wisselwerkingen. Aan enkele centrale problemen die zich in het 
kader van dit programma voordoen is de onderstaande uiteenzetting 
gewijd. 

Wanneer wij menselijk gedrag - waartoe ik mij hier beperk -
beschouwen, kunnen wij constateren dat het gedetermineerd kan 
worden door letterlijk alles ter wereld. Dit is trouwens in zekere zin 
een tautologie: immers, de menselijke wereld kan heel goed om
schreven worden als de verzameling van mogelijke determinanten 
van menselijk gedrag. Men kan zelfs volhouden, dat het stoffelijk 
universum te klein is om alle potentiële gedragsdeterminanten te 
omvatten: ook het abstracte denken, ook de fantasie, ook de 
scheppende verbeelding kunnen menselijk gedrag bepalen. Het 
aantal mogelijke gedragsdeterminanten is derhalve onafzienbaar, 
in strikte zin oneindig. 

Wil de psychologie haar zojuist omschreven taak kunnen ver
vullen, dan kan zij uiteraard niet volstaan met deze constatering. 
Zij moet overzichtelijkheid aanbrengen, abstraheren, selecteren, 
categoriseren. Dat is een verre van eenvoudige onderneming, zoals 
uit het volgende nog genoegzaam zal blijken. 

2. "INWENDIGE" EN "UITWENDIGE" DETERMINANTEN 

Een van de belangrijkste onderscheidingen die men tot voor kort 
in de op ons onderwerp betrekking hebbende theorieën aantrof, 
is die tussen inwendige en uitwendige determinanten. Aan dit 
onderscheid lag een zeer plausibele redenering ten grondslag. Zij 
moge worden toegelicht aan een voorbeeld. 

Het gedrag van een aantal mensen wordt bepaald door de stand 
van de sterren. Ik heb hier niet de astrologie op het oog, maar iets 
veel prozaïscher: de navigatie van schepen en vliegtuigen. Welnu, 
al fungeren sterren als gedragsdeterminanten, het is niet de taak 
van de psycholoog om hun loop te bestuderen. Dat kan hij gelukkig 
aan de astronoom overlaten. Zo zijn er allerlei processen in de buiten
wereld, die weliswaar op menselijk gedrag invloed kunnen uitoefe
nen, maar die niet door de psychologie worden onderzocht. 

Hoe oefenen dergelijke processen hun invloed op menselijk gedrag 
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uit? Globaal gezegd: doordat zij de mensen op enigerlei wijze be
reiken, aandoen, en wel in de meeste gevallen via de zintuigelijke 
waarneming, de perceptie. 

De perceptie - hier opgevat als een zeer ingewikkeld samenspel 
van "innerlijke" factoren, op gang gebracht door een gebeurtenis 
in de buitenwereld - vormt dus a.h.w. de verbindingsschakel tussen 
datgene waarvoor de psychologie qua talis zich wel, en datgene 
waarvoor zij zich niet interesseert. Aldus beschouwd is de waar
nemingsleer, een der oudste en meest intensief bewerkte terreinen 
der psychologie, een manifestatie van het streven der psychologen 
inzicht te verwerven in de wijze waarop "uitwendige" determinan
ten (menselijk) gedrag beinvloeden. De leidende gedachte was 
hierbij dat de psychologie zich tot het onderzoek der "inwendige" 
determinanten diende te bepalen, zelfs al zijn deze door uitwendige 
processen veroorzaakt. Het is duidelijk dat op deze manier een zeer 
aanzienlijke beperking van het arbeidsveld der psychologie werd 
bereikt: de psychologie werd ontheven van de (trouwens onuitvoer
bare) taak de gehele kosmos te bestrijken. 

Er zijn echter ook determinanten van oorspronkelijk inwendige 
aard. Hun gedragsbepalende werking is veelal zelfs aanmerkelijk 
opvallender dan die der uitwendige. Men denke aan gesteldheden 
als honger en dorst. Zij worden ervaren als niet behorend tot de 
buitenwereld, maar tot onszelf. En niemand zal kunnen betwijfelen 
dat zij inderdaad menselijk gedrag heel vaak bepalen. Men kan 
deze en dergelijke gesteldheden behoeften of impulsen noemen. 
Deze behoeften en impulsen, hun aard, hun herkomst, hun lot
gevallen, vormen het centrale deel van wat in de psychologie de 
theorie der motivatie heet. 

Tot nog toe hebben wij twee grote categorieën van determinanten 
onderscheiden: de uitwendige en de inwendige. De uitwendige doen 
ons over het algemeen aan via onze zintuigelijke waarneming, de 
inwendige lijken op het eerste gezicht van heel andere aard. Het 
zijn moeilijk te localiseren toestanden, die ons tot activiteit plegen 
aan te zetten, maar een heel andere belevingsmodaliteit lijken te 
representeren dan de gegevens der perceptie. 

3. MOTIV ATIONELE DETERMINANTEN 

Iedere veelheid is de wetenschap een ergernis. Zo ook hier. De 
psychologen konden moeilijk verstouwen dat er twee heterogene 
klassen van determinanten zouden zijn. Vandaar dat al van het 
begin af aan pogingen zijn gedaan, om waarnemingsgegevens en 
behoeften onder één noemer te brengen. Dat scheen te gelukken 
met behulp van het begrip: prikkel (overigens een der meest mis
bruikte woorden uit de psychologie). Onze waarnemingsorganen 
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functioneren indien van buitenaf komende prikkels (lichtstralen, 
geluidsgolven) zekere daarvoor gevoelige organen treffen. Mogen 
wij nu ook iets dergelijks met betrekking tot de behoeften aan
nemen? Daar lijkt, mede op grond van anatomische en fysiolo
gische gegevens, alles voor te zeggen. De honger bijv. zou in feite 
bestaan uit een prikkeling, gewekt door een tekort aan bepaalde 
stoffen. Die prikkeling zou langs zenuwbanen worden voortgeleid en 
ten slotte ons sensorium bereiken en tot bewustzijn komen. Zo leek 
via het begrip "prikkel" de aanvankelijk bedreigde eenheid weer 
hersteld. 

Nog iets anders verdient vermelding. Een behoefte vraagt krach
tens haar aard om bevrediging. Als zij bevredigd is, wat gebeurt er 
dan met de behoefte? Zij blijkt verdwenen te zijn. Als wij dit 
vertalen in termen van prikkels krijgen wij ongeveer het volgende: 
er ontstaat in ons lichaam een zeker tekort of teveel. Dan treedt 
prikkeling op, die als behoefte wordt ervaren. De prikkeling houdt 
zolang aan, tot de behoefte is bevredigd, het tekort aangevuld, het 
teveel verwijderd. Voorzover onze activiteiten erop gericht zijn 
behoeften te bevredigen (en volgens vooraanstaande psychologen 
zijn al onze activiteiten daarop gericht) kunnen zij ook begrepen 
worden als gericht op de vermindering van inwendige prikkeling. 
Het uiteindelijk doel van al ons streven zou zijn het bereiken van een 
toestand van algehele afwezigheid van interne prikkels. Dit zegt 
iemand als S. Freud met zoveel woorden.! 

Freud had ongelijk. Dat weten wij op grond van allerlei onder
zoekingen gedurende de afgelopen decennia verricht.2 De auteurs 
die zich bij de beschrijving der motivationele processen van de prik
kelterminologie bedienen, spreken dan ook niet meer van een als 
ideaal nagestreefde toestand van prikkelloosheid, maar van een 
optimaal niveau van prikkeling; afwijkingen zowel in opwaartse 
als in neerwaartse zin zouden tot op herstel van dit niveau gerichte 
activiteiten leiden. Het optimale niveau wordt tegenwoordig vaak 
beschreven in termen van evenwicht of equilibratie: de terminologie 
is verschillend, de grondgedachte nagenoeg dezelfde. Verstoringen 
van het evenwicht - een zeker minimum te boven gaande - zouden 
behoeften of gevoelens van onlust wekken; benadering van de 
toestand van evenwicht zou bevrediging en lust verschaffen. Op de 
vele problemen die zich hier nog blijven voordoen, zoals bijv. dat 

1 S. Freud (1915), Triebe und Triebschicksale. 
2 Speciaal de onderzoekingen over de z.g. sensorische en perceptuele 

deprivatie zijn hier relevant. Een vlot geschreven overzicht bevindt zich in 
J. Vernon (1966), Inside the black room, Pelican Books, Harmondsworth. 
Een uitstekend overzicht van de meest gangbare motivatietheorieën bieden 
C. N. Cofer and M. H. Appley in hun omvangrijke werk: Motivation: theory 
and research, N ew Y ork, 1964. 
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van de categorisering der behoeften, de tot verstoring en herstel 
van evenwicht leidende gedragsvormen, de exacte omschrijving 
van de werkzame processen kan ik niet nader ingaan. Het boven
staande moge voldoende zijn om althans een indruk te geven van de 
denktrant in de meest gangbare theorieën over de motivatie. 

4. NORMATIEVE DETERMINANTEN 

De in de voorafgaande paragraaf globaal aangeduide deter
minanten noemde ik de "motivationele"; ik koos deze benaming om
dat deze determinanten de hoofdrol spelen in de gangbare motivatie
theorieën.3 Naast deze motivationele determinanten zijn er echter 
naar mijn overtuiging nog andere, die van minstens evenveel belang 
zijn. (Ondanks de afkeer daarvan in de psychologie zie ik mij ge
dwongen wel een veelheid van determinantensystemen aan te nemen.) 

Zoals ik het begrip "behoefte" eenvoudig kon illustreren door ver
wijzing naar algemeen bekende gesteldheden, zo kan ik de deter
minanten die nu ter sprake komen introduceren door een zeer 
bekende menselijke activiteit te noemen: het schaakspel. Iemand 
kan willen schaken op grond van allerlei overwegingen: zoeken van 
afleiding, verwerven van prestige, verslaan van een tegenstander, 
winnen van een geldprijs enz. Maar zodra hij schaakt moet hij zich 
aan regels houden; als hij dat nalaat, schaakt hij niet meer. 

Het is evident dat de regels van het schaakspel het gedrag van de 
spelers mede determineren. Maar hoe 1 Blijkbaar op andere wijze dan 
bijv. een motivationele determinant als de wens om te winnen. 
Want deze wens kan sterk of zwak zijn, de spelregels blijven identiek. 
De spelers kunnen verschillen in vaardigheid, in sterkte; de een kan 
betere zetten doen dan de ander. Maar alle zetten, goede en slechte, 
geschieden volgens de spelregels. Deze vormen het kader waar
binnen de als "schaken" aangeduide activiteiten zich voltrekken, 
zich trouwens alleen kunnen voltrekken. 

Schakers moeten zich aan de spelregels houden; mensen moeten 
eten. Tweemaal het woord: moeten. Maar niet in dezelfde betekenis. 
"Moeten" in verband met de spelregels betekent: behoren; "moeten" 
in verband met het tot zich nemen van voedsel betekent: het is een 
levensnoodzaak. 

3 Het gebruik van de term "motivationeel" in deze betekenis kan enige 
verwondering wekken, ook al omdat de motivatietheorieën onderling nogal 
verschillen. Zij stemmen echter in zoverre overeen als zij aan de in dit opstel 
genoemde andere vormen van determinering weinig of geen aandacht schen
ken. Wie overigens uit deze categorisering op grond van een gemeenschappelijk 
tekort zou willen afleiden dat schrijver dezes nog andere redenen heeft om 
deze theorieën met voorbehoud te beschouwen, zou de plank niet misslaan. 
Vgl. H. C. J. Duijker, 1967. Enkele opmerkingen over driften, Ned. Tijdschr. 
v. d. Psychol., XXII. 
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Schaken is een spel; eten rekenen wij tot de ernst des levens. Het 
spel staat over het algemeen naast, los van de ernst (behalve bij 
professionals uiteraard). En ook dat behoort zo te zijn. Dit blijkt 
uit die geenszins zeldzame gevallen, waarin de ernst des levens toch 
doordringt in de spelsituatie. Dan is er duidelijk een conflict. Zo 
moet een speler tegen zijn verlies kunnen. Een moeilijke opgave: 
men wordt geacht in het spel geïnvolveerd te zijn en toch distantie 
van de eigen op winst gerichte motivatie te nemen. Geen wonder 
dat veel kinderen, en menig volwassene, daarin falen. Ook in ander 
opzicht blijkt dat spel en ernst inderdaad in verschillende sferen 
thuis behoren. Als er in een bedrijf een schaakclub is waarvan o.a. 
de directeur en de jongste bediende lid zijn, kunnen zij elkaar aan het 
schaakbord treffen. De directeur heeft dan niets te zeggen over de 
zetten die de bediende doet, en moet zich eventueel een nederlaag 
laten welgevallen. De hiërarchie in de club, gebaseerd op speelsterkte, 
kan en zal ook vaak heel anders zijn dan die in het bedrijf, zonder 
dat er interferentie pleegt op te treden tussen deze beide rangorden. 

De spelregels, hier bedoeld, vormen een voorbeeld van wat ik noem: 
normatieve determinanten. Het zou wel enigszins overdreven zijn, als 
ik een afzonderlijke categorie van determinanten zou postuleren die 
alleen in de toch wel wat uitzonderlijke spelsituaties opereerden. Maar 
daar is geen sprake van: normatieve determinanten treffen wij 
allerwegen aan. Het spel diende slechts als inleidend en naar ik hoop 
duidelijk voorbeeld. Vele andere voorbeelden zijn zonder moeite te 
vinden. Het is zelfs uitermate moeilijk enig voorbeeld te vinden 
van menselijk gedrag dat niet mede normatief is gedetermineerd. 
Men komt dan al gauw terecht bij grensgevallen, zoals sommige 
reflexen, of bij extremen, zoals idioten, die in een gesticht vege
teren. Bijna al het statistisch normale gedrag is ook deontisch 
genormeerd; het in deze bewering impliciet vervatte voorbehoud 
heeft betrekking op bewegingen die men nauwelijks als gedrag 
kan beschouwen. 

Het is een uiterst merkwaardig verschijnsel dat mensen zo vatbaar 
zijn voor normatieve determinering, dat eigenlijk geen gedragsvorm 
eraan ontsnapt. Uiteraard is dit belangrijke gedragsaspect de 
psychologen niet ontgaan. Zij hebben er veel aandacht aan besteed, en 
getracht het te verklaren. De verklaringen die geboden plegen te 
worden berusten hoofdzakelijk op de volgende principes: angst voor 
straf, hoop op beloning, vermindering van onzekerheid. 

Wat de angst voor straf en haar tegenhanger, de hoop op beloning 
betreft: men meent dat het opgroeiend kind door zijn omgeving min 
of meer systematisch zo wordt bejegend, dat gedrag, conform aan de 
daar geldende normen op enigerlei wijze wordt beloond, en dat 
normschendend gedrag op enigerlei wijze wordt bestraft. De meer 
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naturalistisch denkende psychologen hebben een sterke neiging, 
om de resultaten van deze bejegening in termen van z.g. conditione
ring te beschrijven, d.w.z. als een proces dat zich, gegeven zekere 
opeenvolging van prikkels en beloningen (resp. straffen) volgens een 
eigen wetmatigheid, krachtens een in de structuur van het or
ganisme verankerde noodzakelijkheid, voltrekt ook zonder dat men 
het beseft. Niet strijdig met deze opvatting, doch wel de nadruk 
anders leggend, zijn die denkwijzen, die vooral de vermindering van 
de onzekerheid beklemtonen. Mensen hebben talrijke gedrags
mogelijkheden: als wij met anderen in interactie zijn, zouden dezen 
ons telkens voor verrassingen, d.w.z. problemen kunnen stellen. Dat 
is hinderlijk, en inspannend. Vandaar dat overal waar mensen met 
elkaar leven in enig permanent verband, d.w.z. overal waar wij 
mensen aantreffen, de onvoorspelbaarheid van het gedrag wordt 
gereduceerd door het aan voor allen geldende normen te binden. 

Zonder dergelijke theorieën als onjuist te bestempelen, neig ik 
toch tot de opvatting dat zij op zijn minst genomen eenzijdig zijn. 
Zij gaan m.i. teveel voorbij aan het positieve, zelfs creatieve aspect 
van de normen, dat men zich zo duidelijk al weer in het spel ziet 
manifesteren. Het zou kunnen zijn dat hier een zeer fundamentele 
menselijke mogelijkheid (of noodzaak) meespeelt, nl. die om zijn 
wereld, die niet zoals die van het dier instinctmatig is geprefor
meerd, te structureren, resp. de daarin aan te treffen structuren te 
onderkennen. 

Het lijkt wel of de mensen niet kunnen nalaten regelmatigheden, 
wetmatigheden op te sporen, zowel in de hen omgevende natuur als 
in hun eigen gedrag en dat van hun medemensen. Zelfs in de meest 
"primitieve" culturen zijn daar voorbeelden te over van. Met dit 
streven lijkt vaak onverbrekelijk verbonden de overtuiging dat men 
zich naar de aldus ontdekte regels behoort te voegen. De regulerende 
functies die bij dieren door instincten worden vervuld, schijnen bij men
sen voor een groot deel toe te vallen aan normatieve determinanten. 

Als dit juist is, is de normatieve determinering even fundamenteel 
als de motivationele, en niet tot haar te herleiden. Te minder omdat 
mensen er een duidelijk behagen in blijken te scheppen via ar
bitraire regels en normen a.h.w. eigen wereldjes te construeren. 
Hiervan is het aan regels gebonden spel, dat alleen bij mensen, 
maar dan ook bij alle mensen, lijkt voor te komen weer een voor
beeld van. Het spelen wordt aangenaam gevonden, men doet het 
voor zijn plezier. Het zijn de spelregels die de speelsituatie, de 
"speelruimte" scheppen, waarin deze activiteit eerst mogelijk wordt. 
Zoals ik het onmogelijk acht, het spel volledig uit de ernst te ver
klaren, acht ik het evenzeer onmogelijk, de normatieve deter
minering volledig uit de motivationele te verklaren. 
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Als de normatieve en de motivationele determinering gelijkwaar
dig en gelijkelijk oorspronkelijk zijn, moet ook de ernst des levens 
van normatieve aspecten doordrongen zijn. En dat is ook zo; wij 
constateerden al dat er nauwelijks een menselijke activiteit is, die 
niet genormeerd is. Vanuit het normatieve gezichtspunt beschouwd 
is er trouwens menige formele overeenkomst tussen spel en ernst. 
Men denke aan de maatschappij, waar vele regels gelden. Deze 
regels zijn in diverse opzichten te vergelijken met die welke wij in 
het spel aantreffen. Niet geheel ten onrechte spreekt men dan ook 
wel van de in het maatschappelijk verkeer geldende spelregels.4 

In de meeste motivatietheorieën is uitsluitend aandacht besteed aan 
het restrictieve aspect der normen; maar zij vertonen eveneens een 
creatief aspect. Dit manifesteert zich o.a. in de kunst, in de weten
schap, en naar mijn overtuiging ook in de taal, misschien de meest 
typisch menselijke gedragsmogelijkheid. 

Ik noem speciaal ook de taal, omdat mijn eigen tentatieve op
vatting ten dele is geïnspireerd door de resultaten van het heden
daagse onderzoek naar de taalverwerving door kinderen. Het is 
vooralsnog een groot raadsel, hoe ieder enigermate gezond kind uit 
het toevallige taal aan bod door zijn omgeving de vaardigheid ver
werft, om zijn moedertaal volgens de regels van haar grammatica 
- d.w.Z. in hoofdzaak correct - te leren spreken. Ook hier wordt door 
sommige onderzoekers noodgedwongen een speciale vatbaarheid, 
dispositie of aanleg voorondersteld. Of zij gelijk hebben laat ik in 
het midden. Evident lijkt mij alleen, dat de taalverwerving niet, 
zeker niet uitsluitend, via processen van conditionering kan worden 
begrepen. En daar ik sterk geneigd ben om de taalverwerving, de 
verwerving van sociale vaardigheden en van andere normatieve 
determinantensystemen als onderling samenhangend te beschouwen, 
meen ik dat de verklaring die de eerder genoemde theorieën bieden 
hoogstens een partiële kan zijn. 

Nog één laatste opmerking over dit onderwerp. Wij zien daar 
normen optreden waar geen noodzaak heerst. Er bestaat geen norm 
dat wij moeten eten. Talrijke normen zijn er echter met betrekking 
tot wat, wanneer, hoe, met wie enz. wij behoren te eten. Al deze 
normatieve reguleringen moeten echter als gemeenschappelijk 
kenmerk vertonen, dat zij eetgedrag niet onmogelijk maken; een 
cultuur die dat met succes zou proberen, is ondenkbaar. Om het
zelfde in positieve bewoordingen uit te drukken: de primaire functie 
van eetgedrag, hoe ook verder gereguleerd, moet behouden blijven. 
In dit opzicht zijn alle eetgewoonten functioneel equivalent. Wij 
kunnen in deze termen ook de relatie tussen norm en noodzaak 

4 Zo bijv. J. Pieper (1933), Grundformen sozialer Spielregeln. 
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herformuleren, en wel als volgt: waar levensnoodzakelijke ac
tiviteiten op verschillende, functioneel equivalente wijzen volvoerd 
kunnen worden, zullen normatieve reguleringen te verwachten 
zijn. Zonder overigens verder op deze kwestie in te gaan vermeld 
ik nog, dat soms nieuwe functionele equivalenties worden ontdekt. 
Zo was indertijd de automobiel een nieuwe oplossing voor het 
probleem van het verkeer. Zo'n nieuwe oplossing schept aan
vankelijk een normatief vacuüm, maar dat wordt al heel snel 
opgevuld. Zonder normen kunnen wij blijkbaar niet leven, en zelfs 
met normen is het moeilijk, in het verkeer althans. 

5. OPERATIEVE DETERMINANTEN 

Een volgende categorie van determinanten zal ik slechts heel kort 
kunnen bespreken. Ik noem haar de operatieve. Deze determinanten 
vloeien voort uit de omstandigheid, dat mensen zo heel veel leren 
kunnen en moeten. 

Aan het onderzoek der leerprocessen is van oudsher in de psycho
logie zeer veel aandacht besteed. Naast de waarneming vormt het 
leren het meest uitvoerig bewerkte onderdeel der psychologische 
functieleer. Het leerproces zelf is uiteraard gedetermineerd, mo
tivationeel, normatief, limitatief (de betekenis van deze laatste 
term komt nog ter sprake). Maar hier aan de orde is het deter
minerend effect van datgene wat geleerd is, van wat iemand zich 
als gedragsmogelijkheid eigen heeft gemaakt. 

Dank zij de omstandigheid dat hij iets geleerd heeft, kan iemand 
handelingen, bewerkingen verrichten, prestaties leveren, in het 
algemeen: operaties uitvoeren, waartoe hij anders niet in staat zou 
zijn geweest. Dat is een zeer vanzelfsprekend iets. Iemand die 
autorijden heeft geleerd kan een auto bedienen. Zijn gedrag t.a.v. 
auto's wordt klaarblijkelijk mede door deze verworven vaardigheid 
gedetermineerd. Ik herhaal: de mens moet veel leren, moet ongeveer 
alles leren. Een paar voorbeelden slechts: lopen, spreken, zich 
aankleden, lezen, schrijven, rekenen, dansen, koken, met geld om
gaan, passende omgangsvormen ten toon spreiden, enz. enz. Het is 
zeer waarschijnlijk, dat mensen ook bijv. sexueel gedrag moeten 
leren. Ja, er zijn auteurs die suggereren dat zelfs de identificatie 
van vitale behoeften als honger, dorst, sex zonder leren niet mogelijk 
zou zijn.5 Om kort te gaan: het is even moeilijk om voorbeelden van 
niet-geleerd gedrag te vinden als voorbeelden van niet-genormeerd 
gedrag. Geen wonder trouwens: deze beide categorieën vallen 
grotendeels samen. Men kan dit overigens ook aldus opvatten, dat 
leren zekere nieuwe mogelijkheden aan een bestaand gedrags-

6 Cofer and Appley, op. cito 
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patroon toevoegt; de ontplooiing van deze nieuwe mogelijkheden 
wordt meestal door de menselijke omgeving verwacht, dus aan
gemoedigd en goedgekeurd, d.w.z. in een normatief kader geplaatst; 
bovendien zou een nieuw verworven gedragsmogelijkheid die niet 
ten aanzien van haar toelaatbaarheid genormeerd was, een nor
matief vacuüm scheppen. En wij zagen al, dat een cultuur het 
normatief vacuüm schuwt. Met deze enkele opmerkingen over deze 
uiterst belangrijke categorie van determinanten moet ik hier volstaan. 

6. DE LIMITATIEVE DETERMINANTEN 

Naast de motivationele, normatieve en operatieve determinanten 
is er nog minstens één klasse die vermelding verdient, nI. de limi
tatieve. De limitatieve determinering is zo universeel dat zij slechts 
zelden expliciet wordt genoemd; mijns inziens ten onrechte. Ik 
moge haar introduceren met een bewering die weinig tegenspraak 
zal ontmoeten: de mens is niet almachtig. Dat betekent dat iedere 
menselijke mogelijkheid, al dan niet aangeleerd of verworven, tevens 
een beperking inhoudt. "Beperking" en "mogelijkheid" duiden 
derhalve eigenlijk op hetzelfde. 

Een concreet voorbeeld. Mensen kunnen horen. Het is duidelijk 
dat hun gedrag niet zelden mede wordt bepaald door wat zij horen. 
Maar wat zij horen hangt af van wat er in hun omgeving aan 
hoorbaars is aan te treffen. Zoals al opgemerkt kan de psychologie 
dat niet voorspellen. Maar het zintuigelijk orgaansysteem, dat wij 
"gehoor" noemen, determineert zelf ook ons gedrag. Hoe? Doordat 
het bepaalt wat wel en niet hoorbaar is. Zo is het menselijk oor 
slechts gevoelig voor luchttrillingen met een frequentie van ± 16 
tot ± 20.000 per seconde. Honden en vleermuizen bijv. zijn in 
staat, om luchttrillingen met veel hoger frequenties te horen. Het 
gehoor bepaalt het hoorbare. 

Ander voorbeeld: de intelligentie. Er zijn tests, speciaal gecon
strueerd om intellectuele capaciteiten te meten. Sommige van die 
tests laten de berekening toe van een intelligentiequotiënt, in 
wezen een vergelijking van de onderzochte persoon met zUn leeftijds
genoten uit de bevolking. Deze tests zijn zo geconstrueerd, dat het 
gemiddelde i.q. 100 is. Stel nu dat iemand een i.q. van 120 heeft, 
gemeten via een werkelijk goede, valide test. Wat betekent dat in 
termen van gedragsdeterminering ? Hij kan enorm veel verschillende 
activiteiten op behoorlijke wijze uitvoeren. Een opsomming daarvan 
zou eindeloos worden. Maar één ding zal hij niet kunnen: intellec
tuele prestaties van de allerhoogste orde leveren. 

Alles wat wij vaardigheid, aanleg, begaafdheid, talent, enz. 
noemen vertoont dit dubbele aspect: het opent talloze mogelijk
heden, maar sluit evenzeer andere uit. 
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Een vergelijking met een ander soort beperking kan hier wellicht 
dienstig zijn. Gesteld iemand heeft f 100,- om uit te geven. In 
onze maatschappij kan hij voor dit bedrag letterlijk van alles 
kopen. Maar ook het geld zelf is als determinant werkzaam: hij 
kan van alles kopen, mits zijn aankopen gezamenlijk niet meer 
dan f 100,-kosten. Hier is een vorm van determinering, analoog 
aan die welke bij de zintuigen of bij vaardigheden optreedt. 

De grenzen, gesteld door de limitatieve determinering, zijn niet 
onveranderlijk. Zo biedt de menselijke techniek talloze mogelijk
heden om aanvankelijk aanwezige limitatieve determineringen te 
doorbreken. Ook sommige denkoperaties kunnen in dit licht worden 
beschouwd. Door middel van de differentiaal- en integraalrekening 
bijv. kunnen tegenwoordig wiskundig weinig begaafden problemen 
oplossen, die zelfs voor de grootste Griekse mathematici onoplos
baar waren. 

7. REDUCTIONISTISCHE THEORIE:EN 

Ofschoon menselijk gedrag door talrijke en onderling sterk 
verschillende factoren wordt gedetermineerd, bestaat er in de 
psychologie een sterke reductionistische tendentie. Zij manifes
teert zich hierin, dat men het gedrag wil verklaren uit slechts één 
klasse van determinanten, en wel de motivationele. 

Deze verklaringen, hoewel in andere opzichten soms sterk uit
eenlopend, vertonen niettemin in zoverre overeenstemming, als zij 
ten minste twee van de volgende drie kenmerken gemeenschappelijk 
hebben: 
a. zij vertonen nauwe relaties met de psychiatrie en psychopatho

logie; 
b. zij besteden voornamelijk aandacht aan binnen het individu 

localiseerbaar gedachte determinanten; 
c. zij hebben een universele pretentie en dragen een naturalistisch 

karakter. 

In het onderstaande zal ik trachten aannemelijk te maken, dat 
deze kenmerken zelf zich althans partieel voor een psychologische 
interpretatie lenen. 

a. Relatie met pathologie 
Bijna ieder mens heeft in de loop van zijn leven een zeer grote 

ervaring opgedaan in de omgang met zijn medemensen. Op grond 
van die ervaring weet hij - of meent hij wel te weten - waar hij 
met hen aan toe is. Het gedrag, dat hij als normaal is gaan be
schouwen, meent hij wel te begrijpen. Hij voelt althans in de regel 
geen speciale neiging het nog eens te gaan verklaren. Die neiging 
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komt daarentegen sterk naar voren, als hij met gedrag wordt 
geconfronteerd, dat ongewoon is. Als iemand in een restaurant een 
biefstuk voorgezet krijgt, en die begint te verorberen is er niets 
bijzonders aan de hand; maar als hij de biefstuk opzij legt en aan 
zijn bord begint te knabbelen, vragen wij ons af hoe hij daartoe komt. 
Als een man in zwembroek op het strand loopt, vinden wij het heel 
gewoon; maar als een spreker op een plechtige bijeenkomst zo zou 
verschijnen, wekt dat op zijn minst genomen onze verwondering, 
en rijst bij ons het vermoeden dat zijn gedrag een nadere verklaring 
behoeft. Als ik tijdens een betoog dat ik afsteek zeg: mijnheer de 
voorzitter, voelt niemand de behoefte aan enige uitleg, maar als ik 
opeens zou zeggen: mijnheer de tegenzitter, of: mijnheer de nazitter, 
fronsen zich de wenkbrauwen, en is het auditorium geneigd mij 
van iets te betichten, misschien van niet meer dan een even ongepas
te als ongeslaagde poging de leukste thuis te zijn, misschien van iets 
anders; waarschijnlijk echter van niet veel goeds. 

De psychiatrie en de psychopathologie zijn van oudsher de 
wetenschappen wier activiteiten zich concentreren op het afwijken
de, het ongewone, het abnormale gedrag. Juist bij dit gedrag doet 
zich, zoals uit de enkele voorbeelden die ik noemde moge blijken, de 
behoefte aan verklaring voor. En het is dan ook allerminst toevallig, 
dat een aantal van de meest invloedrijke theorieën inzake de ver
klaring van menselijk gedrag door psychiaters zijn ontworpen. 

b. Nadruk op in het individu lokaliseerbaar gedachte determinanten 
Menselijk gedrag wordt in het dagelijks leven bijna altijd geper

cipieerd in samenhang met de situatie waarbinnen het zich af
speelt. Datgene wat wij als normaal, gewoon beschouwen achten wij 
passend bij, in overeenstemming met de situatie. Het als abnormaal, 
dat wil ook zeggen: een verklaring behoevend, opgevatte gedrag 
valt daarentegen uit de toon, achten wij ongepast of onaangepast. 
Een zwembroek draagt men op het strand, niet in de vergaderzaal. 
Men moet niet beslist kaas willen kopen in een schoenwinkel, noch 
schoenen in een kaaswinkel. In een bepaalde situatie gedragen de 
meeste mensen zich op de wijze die wij als passend hebben leren 
beschouwen. Daarom vinden wij hun gedrag normaal. Als nu 
iemand in diezelfde situatie zich anders, vreemd, abnormaal gaat 
gedragen, spreekt het haast vanzelf dat wij de verklaring gaan 
zoeken niet in de situatie, maar binnen de zich zo merkwaardig 
gedragende persoon. Wij schrijven hem zekere neigingen, impulsen, 
aandriften toe die ons in staat moeten stellen te begrijpen waarom 
hij zo eigenaardig optreedt. Ook dit weerspiegelt zich in de vele 
gangbare theorieën, waarin gesproken wordt over voedingsdrift, 
sexuele drift, verzorgingsdrift, agressiedrift en wat niet al. Waar 
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het hier om gaat is dat met deze termen gedoeld wordt op processen 
die zich binnen het individuele organisme zouden voltrekken. 

c. Universaliteit en naturalisme 
Er zijn geweldig veel levende wezens wier gedrag, in tegenstelling 

tot dat van onze medemensen, ons voortdurend voor raadselen stelt: 
de dieren. Vroeger vertoonden zelfs de geleerden een duidelijke 
neiging, om aan dieren liefde, trouw, spaarzaamheid, opofferings
gezindheid, sluwheid en nog menige andere menselijke eigenschap 
toe te schrijven, en aldus hun gedrag te verklaren. Als gevolg van 
diverse ontwikkelingen, is dit anthropomorfisme uit de mode 
geraakt - terecht - en welhaast in zijn tegendeel verkeerd - mis
schien niet zo terecht. 

Ik schets in enkele hoofdlijnen deze ontwikkeling. Als het 
raadselachtige gedrag van mensen door de werking van bijv. 
driften te verklaren valt, waarom dan dat van dieren niet? Bij 
mensen lijken driften zich het duidelijkst te manifesteren in gedrag 
dat niet slechts ongewoon, maar bovendien raar, onbegrijpelijk, 
onredelijk is. Drift en rationeel gedrag hebben naar het schijnt 
weinig of niets met elkaar te maken. De evolutietheorie leert ons, 
dat in essentiële opzichten een continuïteit te bespeuren valt 
tussen dier en mens. Als men anthropomorfisme wil vermijden, 
moet men zeker aan dieren geen rationele overwegingen toe
schrijven. Hun gedrag dient uitsluitend met behulp van driften 
of soortgelijke a-rationele processen te worden verklaard. Dat 
gelukt in menig geval tot onze volle tevredenheid. Maar als dier
gedrag op aanvaardbare wijze verklaard kan worden met behulp 
van dergelijke impulsen, en als er verder tussen dier en mens geen 
discontinuïteit, hoogstens een verschil in gecompliceerdheid mag 
worden aangenomen, waarom zouden wij dan niet consequent 
zijn en ook het menselijk gedrag op dezelfde manier trachten te 
verklaren als dat der dieren? Deze gedachtengang is typerend 
voor alle theorieën, die aan driften en dergelijke impulsen een over
heersende betekenis toekennen. Zij pretenderen niet slechts mense
lijk, maar ook dierlijk gedrag te omvatten - daarin bestaat hun 
universaliteit - en zij beschouwen de mens als een natuurwezen 
temidden van, en in essentiële opzichten overeenkomend met, de 
andere natuurwezens. Zij zijn naturalistisch. De enige theorie 
die niet in de hier bedoelde zin universeel is, maar wel naturalistisch 
is die van Maslow, een der pioniers van de z.g. "humanistic psychol
ogy". Maslow kent enerzijds aan de mens kenmerken toe die bij 
dieren ontbreken, maar anderzijds postuleert hij driftmatige 
("instinctoïde") neigingen, ook en met name tot geestelijke groei. 
Dit is een interessant idee, maar leidt anderzijds weer tot ingewik-
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kelde problemen, die hier niet aan de orde kunnen komen. Zulks 
mede omdat Maslow toch in zekere zin nog reductionistisch denkt, 
d.w.z. over andere categorieën van determinanten ondanks alle 
goede bedoelingen toch weinig te zeggen blijkt te hebben.6 

De universaliteit, waarop ik hierboven doelde heeft nog een ander, 
en positief, aspect dat niet onvermeld mag blijven. Hoewel de hier 
bedoelde theorieën sterk beïnvloed zijn door het onderzoek van 
pathologische verschijnselen, en daar het stempel van zijn blijven 
dragen, heeft de geschetste universalistische tendentie mede ten 
gevolge gehad, dat de in de naieve perceptie gegeven onder
scheidingen tussen normaal en abnormaal sterk werden gerela
tiveerd. Het effect van deze relativering valt zonder voorbehoud 
gunstig te noemen. Het manifesteerde zich o.a. in de ontwik
keling van nieuwe vormen van therapie, in een humaner behan
deling ook van de meest ernstig gestoorden, in een toenemend 
inzicht in de pathogene factoren binnen de maatschappij enz. 

8. HET SAMENSPEL DER DETERMINANTEN 

Ik heb gepoogd de reductionistische tendentie in de meest gang
bare theorieën inzake de determinanten van menselijk gedrag be
grijpelijk te maken vanuit de perceptie van het ongewone, af
wijkende gedrag. Deze perceptie is echter in hoge mate eenzijdig. 
Niet alleen ontgaan haar de beperkingen waaraan zij onderhevig 
is krachtens de omstandigheid, dat wat voor de ene mens, in het 
ene milieu, gewoon is, voor een ander, in een ander milieu, ongewoon 
kan zijn. Maar bovendien is zij a.h.w. zo gebiologeerd door het ver
schil tussen gewoon en ongewoon, dat zij geen oog heeft voor wat er 
niettemin aan overeenkomstigs te constateren blijft. Dat over
eenkomstige ligt veelal juist in de sfeer der andere determinanten, 
met name de normatieve en operatieve. 

Een klein voorbeeld moge dienen ter illustratie. In een der vele 
boekjes met kindergezegden, die tegenwoordig zo populair zijn, 
komt het volgende voor. Een meisje heeft, waarschijnlijk tijdens het 
godsdienstonderwijs, te horen gekregen: eert uw vader en uw 
moeder. Later geeft zij dit als volgt weer: eerst uw vader, dan uw 
moeder. Deze vergissing, of "Fehlleistung", om met Freud te 
spreken, leent zich voor diverse verklaringen. Men zou er zelfs 
hele beschouwingen bij kunnen houden over de positie van man en 
vrouw in het huwelijk, in de maatschappij enz. Men vraagt zich af: 
waar komt het abuis vandaan, hoe is het begrijpelijk te maken? 
Dergelijke vragen zijn ongetwijfeld legitiem; dat heeft Freud ons 
wel geleerd. 7 

6 A. H. Maslow (1970), Motivation and Personality, 2e ed., New York. 
7 V gl. S. Freud, Zur Psychopathologie des Alltagslebens. 
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Wat echter aan onze opmerkzaamheid dreigt te ontsnappen is 
dat ook de "Fehlleistung" in correct Nederlands is vervat, en 
geenszins een betekenisloze rij klanken vormt. Het meisje moet, 
wil zij deze vergissing kunnen maken, onze taal kunnen verstaan en 
spreken. In onze terminologie uitgedrukt: er is een afwijking, die 
waarschijnlijk op perceptuele en motivationele achtergronden be
rust; maar die afwijking is zelf onmiskenbaar normatief en operatief 
gedetermineerd. 

Zoals bekend staat de problematiek der neurosen centraal in het 
werk van Freud. In het algemeen is de neurose gekenmerkt door 
beklemming, door verenging van gedragsmogelijkheden, of hoe 
men het ook wil noemen. Verder vertonen veel neurosen een haast 
ritueel aspect: zekere sequenties van gedragingen keren telkens 
weer terug. De neuroticus lijkt eigen regulerende principes toe te 
passen, er een soort particulier normensysteem op na te houden.8 

Zijn ritueel gedrag kan en moet worden beschouwd als een afweer 
tegen angst, heeft derhalve ongetwijfeld een sterke motivationele 
component. Waarschijnlijk is trouwens in alle ritueel gedrag, neuro
tisch of niet, zulk een component aan te treffen. Het zou kunnen 
zijn dat de motivationele aspecten van het neurotisch ritueel 
relatief zeer belangrijk zijn, de normatieve relatief onbelangrijk. 
De neurose zou dan in zekere zin de tegenpool zijn van het voor 
genoegen beoefende spel. Uiteraard raken wij hier aan een zeer 
complexe problematiek, die binnen het kader van deze korte ver
handeling onbesproken moet blijven. 

Niet onvermeld zij verder, dat in recente theorieën over en 
behandelingswijzen van neurotische symptomen - de z.g. ge
dragstherapie - de nadruk zeer sterk wordt gelegd niet op de 
motivationele, maar op de operatieve determinering.9 Neurotisch 
gedrag is aangeleerd en kan ook weer afgeleerd worden: ziedaar zeer 
vereenvoudigd deze moderne opvatting, die reeds op menig 
therapeutisch succes kan bogen. Ook de samenhang tussen het 
neurotisch gedrag van de enkeling en de maatschappelijke context 
waarbinnen het zich vormt en afspeelt wordt heden ten dage door 
velen van wezenlijk belang geacht. Verschillende z.g. neo- Freu
dianen, maar ook anderen, zijn van mening dat de intrapersoonlijke 
conflicten van de neurotische mens een soort afspiegeling vormen 
van conflicterende normenstelsels in de maatschappij, resp. de 

8 In het tamelijk bekende boek van E. Berne, Games people play, 1966, 
London, worden sommige (dysfunctionele) interactiepatronen in speltermen 
beschreven. In hoeverre deze "speelse" descriptie verdient au sérieux te 
worden genomen staat overigens nog te bezien. 

9 J. Wolple and A. A. Lazarus (1966), Behavior therapy techniques, 
New York. A Bandura (1969), Principles ofbehavior modification, New York. 
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cultuur.lO Hier ligt het accent dus duidelijk op de functie van de 
normatieve determinanten. 

De grote en blijvende betekenis van de theorieën die aan de moti
vationele determinering een dominante rol toekende is tweevoudig. 
Ten eerste zijn zij het geweest die, hoewel aanvankelijk geleid door 
de perceptie van het afwijkende en door deze perceptie in hun 
verdere ontwikkeling beïnvloed, toch haar eenzijdigheid hebben 
gedemonstreerd, en de continuïteit tussen het als normaal en als 
abnormaal ervaren gedrag hebben aangetoond. Ten tweede hebben 
zij ons inzicht in de werking der motivationele determinanten sterk 
verdiept en tot een permanent bestanddeel der psychologische 
kennis gemaakt. 

Hun monopolistische aanspraken zullen deze theorieën echter 
moeten prijsgeven. 

Deze opvatting vindt in de psychologie steeds meer aanhang. 
Zij is gebaseerd niet slechts op de resultaten van klinisch onderzoek, 
maar tevens op experimentele bevindingen. 

Terloops zij nog opgemerkt, dat ook het in het begin van deze 
voordracht genoemde onderscheid tussen inwendige en uitwendige 
gedragsdeterminanten in deze nieuwe benadering veel van zijn 
vanzelfsprekendheid verliest. Het is een ruimtelijke onderscheiding: 
en hoewel de psychologie (evenals de omgangstaal trouwens) 
talrijke ruimtelijke metaforen kent, moet hun adequaatheid juist 
voor de beschrijving van psychologisch relevante gegevens ernstig 
worden betwijfeld. Zo is bijv. de taal noch uitwendig, noch inwendig; 
hetzelfde geldt voor andere, supra-individuele normensystemen. 

Het inzicht dat menselijk gedrag altijd meervoudig is gedeter
mineerd houdt in een relativering van vroegere verworvenheden. 
Dat is in de wetenschap niets uitzonderlijks, en meestal zelfs heil
zaam. 

Van de gunstige gevolgen die voortvloeien uit de uitdrukkelijke 
erkenning van de simultane determinering van menselijk gedrag 
door verschillende factoren noem ik er enkele, die zich reeds duidelijk 
aftekenen. Binnen de psychologie ontstaat weer een toenadering 
tussen de klinische en de experimentele traditie, die gaandeweg 
nogal sterk uiteengegroeid waren. Zij manifesteert zich niet uit
sluitend in de hierboven genoemde gedragstherapie, maar ook 
elders. Zo bijv. in het onderzoek van de niet-verbale communicatie, 
die klinisch van zo groot belang is. Aan de andere kant wordt steeds 
meer duidelijk dat gedrag van mensen tijdens laboratorium
experimenten gedetermineerd wordt door andere factoren (van mo-

10 K. Horney (1937), The neurotic personality of our time, New York. 
J. H. van den Berg (1970), Wat is psychotherapie, Nijkerk. 
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tivationele en normatieve aard) dan menig experimentator ver
moedde. Een hernieuwde bezinning op de aard en functie van het 
psychologisch experiment kan daarvan het gevolg zijn. 

Een verheldering van de relaties tussen de psychologie en andere 
wetenschappen, zowel de sociale als de biologische, kan eveneens 
voortspruiten uit het inzicht in de multipele gedetermineerdheid 
van gedrag. De psychologie zal beter in staat zijn de vragen te 
form uleren die zij aan de beoefenaren dezer andere wetenschappen 
moet stellen, en ook om de antwoorden beter te verwerken. 

Heel belangrijk ook acht ik de systematische exploratie van de 
interactie tussen de verschillende determinantensystemen, een 
probleem dat in het voorafgaande zelfs niet genoemd is, maar dat 
naar mijn oordeel de allerhoogste prioriteit zou verdienen vanwege 
zijn implicaties voor de persoonlijke en maatschappelijke ontwikke
ling. Want niet alleen rijzen hier fundamentele vragen naar de 
pathogene effecten van sommige determinantensystemen, naar de 
omstandigheden waaronder deze zich voordoen enz., maar tevens 
kan een beter zicht worden verworven op de rEllatie tussen individu 
en gemeenschap, die hoe langer hoe meer als het centrale probleem 
van onze tijd wordt gezien. 

Met deze enkele summiere aanduidingen moet ik volstaan. Ik 
besef terdege, dat heel veel onvermeld is gebleven, en dat de hier 
wel ter sprake gekomen onderwerpen stuk voor stuk een veel 
diepgaander behandeling zouden vereisen. Wanneer ik er niettemin 
in geslaagd mocht zijn, enigermate een indruk te geven van een 
problematiek, die tot de meest centrale en ingewikkelde in de psy
chologie behoort, dan zou dat mij een beloning zijn even zoet 
als onverwacht. 
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