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In een doosje doen1 

De rijke reductie van visuele waarneming 
in het psychologisch experiment 

Ik zon je het liefste in ten doosje willen doen 

En dan telkens even kijken, heel voorzichtig even kijken 

Dan telkens even kijken, hmmm 

(Donaldjonesj 

ferceptieperse 

'We are often called upon to read signs from a distance. For example, when I first 

moved to Santa Barbara, I was looking for the freeway exit for Carrillo Street. 

Unfortunately, I knew that within a short distance from. Carrillo Street, there was also 

a street called Cabrillo Street. I knew that one of the streets exited from the right lane, 

and the other from the left lane, but I could not recall whether Carrillo exited from the 

right or the left. In the distance, I saw a sign indicating a right lane exit. Because the 

freeway was crowded, I had to decide from quite far away whether the sign, said Carrillo 

or Cabrillo. Essentially, I was faced with Reicher's task: I had to decide whether the 

third letter was an R or a B. Experiments 1-3 essentially simulated this situation' 

(Prinzmetal 1992,474). 

Om het soort experimentele onderzoek dat hij doet naar visuele waarneming te intro

duceren, vertelt de onderzoeker William Prinzmetal van zijn verwarring over straat

namen. Volgens hem lijkt de situatie waarin hij zich bevindt eigenlijk heel veel op de 

situatie waarin een proefpersoon, zich bevindt die Reicher's task moet uitvoeren, het 

soort psychologisch experiment dat in dit artikel aan de orde is. In dergelijke experi

menten wordt geprobeerd de waarneming te betrappen door proefpersonen uit te 

nodigen in het laboratorium en hen. steeds heel kort woorden te tonen die ze moeten 

24 proberen te herkennen. 

De nietsvermoedende lezer zal deze anekdote echter eerder opvatten als een 

illustratie van het idee dat wat we zien van meer afhangt dan de eigenschappen van 

Krisis 2005 | 1 onze ogen. Juist de situatie waarin de automobilist zich bevindt, de drukte op de weg, 

dat hij nog maar net verhuisd is, dat hij zich wei iets kan herinneren maar niet alles, 

dat hij vertrouwd is met de borden die boven de weg hangen en hem de richting zul

len wijzen - al dat soort dingen bepalen, medieren wat en hoe we zien. Dit idee is tegen

woordig gemeengoed. Wat we waarnemen krijgt vorm door onze verwachtingen, 



door de context waarin we ons bevinden., door ingesleten conventies en door de tech

nieken die voorhanden, zijn om. beter te kunnen, kijken. m 

Maar wat betekent dit idee van de gekleurde blik voor pogingen om inzicht te ver- 5 

krijgen in. de visuele waarneming op zichzelf? De psychologie - met name het deel. dat o 

'functieleer-5 heet - heeft juist de pretentie dat zij middels ingenieus ingerichte expe- O 

rimenten kan ontdekken, hoe mentale processen zoals visuele perceptie in elkaar zit- | 

ten los van de specifieke kleur die een bepaalde tijd en context er normaal gesproken -

aan geven.2 Zo draait een experiment van Sperling uit i960 juist om de vraag hoe te % 

bepalen wat proefpersonen hebben waargenomen en ook alleen dat. 
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'The problem of what can be seen in one brief exposure, however, remains unsolved. 

The difficulty is that the simple expedient of instructing the observer of a single brief 

exposure to report what he has just seen is inadequate. When complex stimuli con

sisting of a number of letters are tachistoscopically presented, observers enigmatically 

insist that they have seen more than they can remember afterwards, that is, report 

afterwards. The apparently simple question: "What did you see?" requires the observer 

to report both what he remembers and what he has forgotten1 (Sperling i960, 1). 

Sperling ontwikkelde een methode van onderzoek die door middel van het heel kort 

(tachistoskopisch) tonen van beelden aan proefpersonen deze vraag zou beantwoor

den zonder daarbij informatie te verzamelen over wat iemand zich herinnert gezien te 

hebben, Hoe een pure visuele waarneming te vangen, dat was de opdracht. In dit arti

kel zullen experimenten worden onderzocht die in de voetsporen treden van 

Sperlings onderzoek. Deze zogenaamde word superiority effect (WSE)-experimenten 

onderzochten hoe woorden en letters worden waargenomen en opgeslagen. 

WSE-experimenten behoren tot een genre van psychologie dat altijd al op stevige 

kritiek heeft kunnen rekenen.3 De gemedieerde aard van waarneming is een van de 

stokpaardjes van deze critici. Experimenten die in psychologische laboratoria worden 

uitgevoerd, zouden volgens hen ongeschikt zijn om kennis over perceptie te verkrij

gen omdat daar de fundamenteel gemedieerde (en gesimeerde) aard van waarneming 

niet alleen wordt ontkend, maar ook. om zeep wordt geholpen. Als je kennis wilt ver

krijgen van de menselijke waarneming moetje immers een. aantal dingen vooral niet 

doen: mensen, op een vreemde plek uitnodigen waar je ze vraagt of ze ongewone din

gen willen doen, onder rare omstandigheden, voor onduidelijke redenen. Precies wat 

psychologen doen. In 1907 vergeleek Raymond Dodge leesexperimenten al met 'read- 25 

ing in a lightning storm' (Dodge geciteerd in Prinzmetal en Silvers 1994, 296), een toe

passelijke vergelijking voor wie denkt aan de donkere laboratoriumruimten van de 

psycholoog, vol met mysterieuze apparaten die onaflatend flitsbeelden afvuren op tcdsss 2005 | 1 

nietsvermoedende proefpersonen. Een dergelijke opstelling leert ons niets over de 

waarneming omdat het een volstrekt onnatuurlijke situatie is, zo menen critici.4 In 

tegenstelling tot wat de psycholoog Prinzmetal aan het begin van. dit artikel beweer

de, lijkt het psychologische experiment juist veel te weinig op de verkeersdrukte waar-



in een automobilist de weg zoekt. De labsituatie vervormt veeleer de waarneming 
dusdanig dat er slechts kennis wordt gegenereerd over een geïsoleerd, onthand en 
daardoor enigszins ontdaan object. 

Een interessant voorbeeld van kritiek op de psychologie is Edwin Hutchins* 
Cognition in the wild (1995a). In zijn antropologisch onderzoek op een groot marineschip 
laat Hutchins de fundamenteel materiële en sociaal gedistribueerde aard van. cognitie 
zien. Hij toont hoe de cognitieve processen die nodig zijn om het schip te navigeren 
zich niet alleen afspelen in individuele hoofden, maar ontstaan door het samenspel 
van individuen, groepen mensen, instrumenten, kaarten, etc.5 De gecombineerde en 
gedistribueerde activiteiten die gezamenlijk resulteren in het navigeren van het schip 
noemt Hutchins cognition in the wild. Hij zet deze wilde cognitie aftegen cognitie zoals 
die in het laboratorium, van de gemiddelde psycholoog wordt geproduceerd 
(Hutchins 1995a, xiv). Cognitie in het lab wordt door Hutchins alsvolgt gekarakteri
seerd: 
- cognitie in het lab is eenzaam en geïsoleerd, 'unhooked from interaction with the 

world' (367); 
~~ in het lab worden alle materiële aspecten van cognitie uitgefilterd ('bleached out') en 

daardoor zweeft cognitie rond in een immateriële, symbolische wereld (365); 
- in het lab wordt cognitie zwaar gereduceerd. De proefpersoon moet moeilijke 

opdrachten uitvoeren waarmee hij totaal onbekend is (367). 

Hutchins" beschrijving van cognitie in het laboratorium roept een gereduceerd en 
kommerlijk beeld op. Als ik cognitie was, dan wist ik het wel: het lab uit en de wil
dernis in! 

Hutchins' onderzoek is goed ontvangen in het wetenschaps- en techniekonder-
zoek. Het conceptualiseert en operationaliseert immers de menselijke geest op zo'n 
manier dat het toegankelijk wordt voor het wetenschaps- en techniekonderzoek zon
der de nare bagage van het cognitief-psychologische onderzoeksparadigma. De geest 
is niet langer verborgen in het hoofd, maar wordt als het ware opgerekt en uitgespreid. 
over heterogene observeerbare elementen buiten het hoofd (Hutchins 1995b, zóó). Dit 
idee doet denken aan Annemarie Mols suggestie dat er voor de onderzoeker zo veel 
meer plekken zijn om te kijken dan alleen in iemands hoofd (Mol 1993). Bruno Latour 
heeft .Hutch.ins, onderzoek bijna verlekkerd geïnterpreteerd als de definitieve afreke
ning met de academische psychologie als zodanig: 'Nothing, absolutely nothing of 

26 what is considered essential to the very existence of psychology is left in. the book' 
(Latour 1996, 59). De geest is binnenstebuiten gekeerd en de hersenpan blijkt leeg en 
irrelevant. Het cogn.itiefipsychologi.sche gebruik om door experimenten te proberen 

Krisis 2005 I ' fundamentele mentale processen, te ontdekken die zich in het hoofd van proefperso
nen afspelen. - niets dan een onzinnig en loos ritueel. 

En toch laten we Hutchins' wildernis even voor wat deze is. In het hier volgende 
richt ik me op het schijnbaar overbodige laboratorium en vraag ik me af hoe psycho
logen er toch in lijken te slagen kennis te verkrijgen van visuele waarneming ais zoda-
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nig, en welke rol mediatie daarin speelt. Is het in het lab echt zo slecht toeven als cri

tici beweren? Wordt de gemedieerde aard van waarneming daar werkelijk zo ontta- m 

keld dat er niets te leren, valt over visuele perceptie? Om antwoord op deze vragen te 5 

krijgen, zal ik de WSE-experimcnten analyseren, om erachter te komen wat voor een n 

soort object ze eigenlijk onderzoeken en hoe dit object totstandkomt in het experi- o 

ment. Ik zal daartoe achtereenvolgens aandacht schenken aan drie aspecten die ken- [ 

merkend zijn voor dergelijke experimenten: de theoretische inzet, de experimentele — 

procedure en de tachistoskoop, een van. de instrumenten die in deze experimenten JJ 

worden gebruikt. Door gedetailleerd te kijken naar de experimentele praktijk kan 

meteen de lokale constructie van een nieuw paradigma in de psychologie worden o 

gevolgd, de vestiging van de klassieke cognitieve psychologie in de jaren zestig. De ro 

vraag waar ik ter afsluiting op in. zal gaan is hoe te reflecteren op deze cognitieve, expe- o 

rimentele praktijk, Moeten we met Latour de laboratoriumpsychologie vaarwel zeg

gen en samen, met Hutchins de wildernis intrekken, of zijn andere reacties mogelijk? 

Pure perceptie 

'How do experienced adult readers identify words? The answer to this question, may 

appear so obvious to the intelligent layman that research, is beside the point. As one of 

our physicist colleagues put it, "Well, you just see the word, and then you know it". 

There is nothing wrong with this answer as far as it goes; the catch is that we would like 

to understand how the "seeing" and the "knowing11 are accomplished' (Besner en 

Johnston 1989, 291). 

Deze catch is de motor die het onderzoek naar het word superiority effect steeds heeft voort

gestuwd. Het effect ontstond voor het eerst in een experiment van Gerard Reicher uit 

19-69 en kon zoals twintig jaar later blijkt de gemoederen nog altijd verhitten. In de 

loop der tijd werden steeds subtielere middelen ingezet en ontwikkelden zich aanpa

lende onderzoeksinteresses naar onderwerpen zoals patroonherkenning, het (ico

nisch) geheugen en aandacht. Het fundamentele debat in de cognitieve wetenschap 

tussen het klassieke model van informatieverwerking en connectionistische modellen 

werd onder meer gevoerd teneinde het WSE-fenomeen te verklaren.7 Volgens sommi

gen kwam met het connectionisme van de jaren tachtig ook een einde aan het effect. 

Voor anderen bleef het WSE intrigerende vragen opwerpen. 
27 

'The WSE has continued to defy explanation by any theory of how word perception 

works. The more we know about the WSE, the less adequate any simple explanation 

seems to be. Study of the WSE thus continues to lead us to more complex and, we hope, Krisis 2005 | 1 

more revealing theories of how people perceive printed words' 0ohnston 1981, 6^}. 
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Stimulus Ditpiay 
Matfcifcg Fi»id end 

Illustratie 1: Voorbeelden van de stimuli die in het experiment van Reicher werden gebruikt 
(Wheeler 1970, 6if 

In het eerste WSE-experiment van Reicher kreeg de proefpersoon heel kort één van de 

stimuli te zien die in afbeelding 1 worden getoond? Vervolgens kon de proefpersoon 

kiezen uit twee alternatieven: een letter die deel had uitgemaakt van de stimulus of 

één die er geen deel van had uitgemaakt (bijvoorbeeld D of K). De proefpersoon moest 

aangeven welke van de twee letters volgens hem deel had uitgemaakt van de stimulus. 

Geheel tegen de verwachtingen in merkte Reicher dat proefpersonen vaker de juiste 

letter kozen wanneer deze deel was geweest van een woord (bijvoorbeeld LEUK), dan 



wanneer de letter een deel was geweest van een. 'nonwoord' (bijvoorbeeld ELUK), of als 

een enkele letter was getoond (bijvoorbeeld &&&K). Het word superiority eject is sinds

dien vaak gerepliceerd, maar bleef verwarring zaaien: 'It almost seems that the per

ceptual system knows what it is going to see before it sees it? (Baron 1.978, 153). Hoe 

anders zou het waarnemingssysteem beter presteren op woorden? 

Volgens het klassiek cognitivistische perspectief dat zich in deze periode aan het 

ontwikkelen was in de academische psychologie, moeten eerst letters v/orden waarge

nomen voordat door het informatie verwerkend systeem, bepaald kan worden waar 

deze letters deel van uitmaken. Het WSE kenmerkt zich nu juist door een vreemde 

mengeling van de basale waarneming van letters en de meer complexe en. betekenis

volle eigenschappen van woorden. Volgens de vroege cognitieve psychologie was het 
echter onmogelijk dat deze twee processen door elkaar liepen: visuele waarneming 

gaat vooraf aan en is een voorwaarde voor de erop volgende, meer complexe en inter

pretatieve stadia van informatieverwerking. De acceptatie van. het WSE zou een afwij

zing van het ontluikende cognitieve perspectief inhouden. De ontmaskering van het 

WSE als een verkeerd begrepen artefact, anderzijds, zou het project van de cognitieve 

psychologie bestendigen. Het WSE raakte aan een kernidee van. het klassiek cogniti-

visme en liet de onderzoekers niet los. 

Maar waarom kon. volgens de vroege cognitieve psychologie die mengeling van 

waarneming en verwerking die typisch is voor de WSE eigenlijk niet? Volgens de klas

siek cognitivistische positie is visuele waarneming een modulair proces. Informatie 

uit de buitenwereld komt het cognitieve systeem binnen via een vrij passief proces van 

intake of encoding. Vervolgens wordt deze informatie door hogere, meer actieve cogni

tieve processen bewerkt en (meer of minder langdurig) bewaard om tenslotte te kun

nen, resulteren, in. output als het benoemen van. het waargenomen, woord in een experi

ment. Dit modulaire schema volgend, zou het 'woordachtige' van een letterreeks geen 

invloed moeten hebben op de eerdere waarneming van letters. 
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Illustratie 2: Voorbeeld van een klassiek cognitivistisch modulair model van visuele perceptie 
(Smith en Spoehr 1974, 233. Reprinted with permission) 



Deze definitie van visuele, perceptie is zichtbaar in de verbeelding van het klassieke 

model dat werd ontwikkeld om cognitieve processen te begrijpen. Het heeft de modu

laire vorm van een reeks blokjes waarbij pijlen aangeven hoe de informatie zich ver

plaatst van 'world to stimulus; stimulus to ikon; ikon to features; features to parsed 

units of some kind; those units to short-term memory; short-term memory to another 

code where meaning is somehow incorporated, etc.' (Gibson 1,977, 1.56). Visuele per

ceptie wordt hier gedefinieerd in relatie tot hogere cognitieve processen en niet ten 

opzichte van een (fysieke, sociale, culturele) omgeving waarin waarneming plaatsvindt. 

De externe omgeving wordt in. deze modellen vaak weergegeven, door middel van een 

enkele pijl input. Alleen wat binnen gebeurt is relevant, De taak die de cognitieve 

psychologie zichzelf stelt is '(to) trace the fate of the input' (Neisser 1967, 4L10 

Om het raadsel van het WSE op te lossen, proberen de WSE-experimenten de waar

neming zelf te pakken te krijgen. Daartoe moet visuele waarneming onderscheiden, 

worden van de hogere cognitieve processen die volgen op het initiële waarnemings

proces en die dit proces zouden kunnen beïnvloeden. Hogere cognitieve verwerking 

moest worden uitgesloten zodat een puur waarnemingseffcct zou overblijven. 

Waarneming verschijnt hier als een object dat slechts dan te vangen is als het goed 

beschermd wordt tegen corrumperende invloeden van bijvoorbeeld de herinnering 

en dat constitutiefis voor hogere informatieverwerking. 

Net als Hutchins' beschrijving van geïsoleerde en gereduceerde laboratoriumcog

nitie suggereerde, is het theoretische doel van de WSE-experimenten om pure percep

tie te onderzoeken. Daartoe wordt visuele perceptie gerelateerd aan en gedifferenti

eerd van hogere cognitieve processen. We hebben de aandacht afgewend van de wereld 

om ons heen en richten ons op wat er zich binnen in het hoofd afspeelt. Maar om deze 

binnenwereld te kunnen onderzoeken moet de buitenwereld - in dit geval de experi

mentele situatie - eerst nauwkeurig worden vornige^even. 

Afstemmen11 

Voordat een WSE-experiment kan beginnen, is er al veel gebeurd. Het experiment is 

ontworpen en ingericht. Er zijn voorstudies geweest, checks en verbeteringen. 

Introductieteksten en procedurehandleidingen zijn geschreven. Schema's en begro

tingen zijn uitgewerkt. Proefpersonen hebben zich opgegeven op lijsten die daarvoor 

zijn opgehangen en afspraken zijn ingepland. Het experiment zelf begint met een 

30 oefensessie. Gedurende deze trainingsperiode raakt de proefpersoon vertrouwd met 

de experimentele procedure. Hij went langzamerhand aan het soort beelden dat hij te 

zien zal krijgen en leert er op een gepaste manier op te reageren. Zo leert hij hoe hij 

Krisis 2005 | 1 zich tijdens het experiment hoort te gedragen.12 Dat is belangrijk, want wat mag in 

een experiment is vrij beperkt. De proefpersoon moet bijvoorbeeld zijn ogen 

gefixeerd houden op de stimuli en aandachtig blijven gedurende het hele experiment. 

Om de aandacht en motivatie van proefpersonen vast te houden zou het gebruik van 

computers geschikt zijn, zo dachten onderzoekers (Mezrich 1973). Maar ook de expe-
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Illustratie 3: Een advertentie waarop de proefleider, de proefpersoon en de apparatuur (een 

tachistoskoop) staan afgebeeld (Ralph Gerbrands Company, geen datum) 
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r imenta tor is van belang. Zo vertelde de psycholoog Van den H o u t m e tijdens een 

gesprek (overigens over een. ander type experiment) dat hij ineens ongerust werd over 

een van zijn experimentatoren die op dat m o m e n t een experiment uitvoerde. Hij was 

bezorgd dat ze niet streng genoeg zou zijn. Ze was een beetje t imide en had een zachte 

stem. Misschien, zou ze er niet in slagen de ju is te motivatie over te brengen aan de 

proefpersonen zodat ze goed zouden presteren (Van den H o u t 1996}. Proefpersonen 

worden natuurl i jk ook betaald, of krijgen - ais het s tuden ten betreft, wat vaak zo is -

s tud iepun ten voor deelname. 

Tijdens deze oefenperiode moet vooral gedrag worden afgeleerd. De proefleider 

vertelt de proefpersoon wat wel en wat niet te doen. Daarnaast s t ructureert de com

puter die de oefensessie uitvoert een traject waarin de proefpersoon op specifieke 

m o m e n t e n geacht wordt te handelen. Samen met de appara tuur en de proefleider 

worstelen, 'subjects (...) t h rough practice trials to decide how to tackle the tasks we set 
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for them.' (Marchetti en Mewhort 1986, 34). Tijdens de oefenperiode wordt het ritme, 

het verloop en. de morele orde van het experiment overgebracht op de proefpersoon: 

door te oefenen en vertrouwd, te raken met de experimentele situatie leert de proef

persoon hoe het hier hoort. 

Tijdens het eigenlijke experiment blijven de onderzoeker en de apparatuur de 

proefpersoon volgen. Geen van drieën mogen ze afgaan wijken, van de routine die in 

de oefenperiode is ingesleten. Elke verstoring moet worden opgemerkt en. ongedaan 

worden, gemaakt. Dergelijke verstoringen 

'can be weeded out in the data analysis, but it may be wise to attend to these responses 

during the experiment. Perhaps trials on which anticipatory responses were made 

should be repeated, either immediately or at the end of the session, Also subjects who 

give a large proportion of anticipatory responses are not doing their job properly and 

need training or remonstrance' (Green en Shwarz 1978., 791). 

Alleen als training of vermaning geen effect sorteren, zullen de resultaten van een 

proefpersoon niet worden gebruikt. Tijdens het experiment blijven dus alle elemen

ten samenwerken om het goede gedrag aan de proefpersoon te ontlokken. Oefening 

van. tevoren, bijsturing tijdens of uitsluiting achteraf moeten dit goede gedrag zien te 

handhaven. 

Waar theoretisch na wordt gedacht over het WSE, wordt een object van onderzoek 

gedefinieerd: pure visuele waarneming. Om dit object los van kleurende invloeden te 

kunnen pakken, wordt het onderscheiden van hogere cognitieve processen. Tijdens 

het experimentele proces ontstaat een afstemming tussen proefleider, apparatuur en 

proefpersoon die ervoor zorgt dat de proefpersoon de juiste soort reactie op het juiste 

moment genereert, net zo vaak als nodig is. Zonder de specifieke organisatie van de 

buitenwereld - de orde van het experiment, de instructies van de proefleider, het tra

ject dat de computer uitstippelt - zou de proefpersoon zich niet op de geëigende 

manier kunnen gedragen en zou de pure perceptie die verborgen zit in het hoofd 

onbereikbaar blijven. 

Een donkere doos 

De tachistoskoop is een instrument dat al vanaf het einde van de negentiende eeuw 

32 gebruikt wordt in experimenten waar het oog of de visualiteit object van onderzoek 

is. Hij laat steeds heel kort en op dezelfde plaats beeldjes zien. aan de proefpersoon. Dit 

instrument, dat in de WSE-experimenten werd gebruikt, heeft de vorm van een 

Krisis 20-05 I 1 dooS.1^ 

Aan één kant van de doos zit een opening waar de proefpersoon in kan kijken. Aan 

twee andere zijden zitten vierkante uitsparingen waar kaartjes of dia's met stimuli 

voor kunnen worden geschoven. De binnenkant van de doos is zwart geverfd om licht 

van buiten tegen te gaan. Tijdens het experiment drukt de proefpersoon zijn gezicht 



Een modem paradijs 

Critici wijzen erop hoe onmogelijk het is om. in. laboratoriumexperimenten iets te 

weten te komen over waarneming. Dergelijke situaties ontkennen en vernietigen dat 

wat ze willen onderzoeken. Ondertussen wordt er in het psychologisch lab verder 
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tegen een masker dat aan de zijkant van de doos is vastgemaakt. Binnen in de doos zit

ten schotten die ervoor dienen de blik van de proefpersoon te begeleiden en te con-

centreren (Menyman en Allen 1951,11 z). Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de posi- 5 

tie van de getoonde beelden en het oog dat deze beelden waarneemt steeds stabiel zijn o 

tijdens de reeksen, die aan de proefpersoon worden gepresenteerd. o 
Het instrument moet een onveranderlijke omgeving creëren waarin afstanden | 

vaststaan, ogen geconcentreerd zijn en waarneming geleid wordt. Het masker dat aan — 

de zijkant van het instrument zit, beperkt de proefpersoon letterlijk, wat overblijft 

zijn de ogen. aan de ene kant en het onbesmette beeld aan de andere kant. Andere 

manieren waarop de proefpersoon om zou kunnen gaan met de taak die hem gesteld o 
wordt, zijn er niet meer. Hij mag zijn. handen niet gebruiken, hij mag niet nadenken, « 

herinneren, aantekeningen maken, gereedschap of boeken gebruiken. Zo wordt een o 
experiment van Smith en Haviland uit 1972 bekritiseerd omdat proefpersonen de 

alternatieven waar ze tussen moesten, kiezen buiten de tachistoskoop moesten bekij

ken (Massaro 1973, 352-353). 

De ogen van de proefpersoon worden door de tachistoskoop vastgezet. Doordat de 

beelden heel kort worden getoond, heeft hij geen tijd om te knipperen. Visuele per

ceptie wordt daardoor een vaststaande, basale en stabiele blik op de wereld. Met het 

masker, de schotten, de zwartgeverfde binnenkant en het vierkante formaat creëert 

het instrument afstand tussen hetgeen waargenomen moet worden en de waarnemer. 

De waarnemer verdwijnt door deze constructie uit de waar te nemen wereld, die 

wordt gerepresenteerd door de afbeeldingen op de kaartjes of dia s. De tachistoskoop 

zelf is ook geen onderdeel meer van de waar te nemen wereld, maar de materiële voor

waarde voor de juiste waarneming. 

De proefpersoon zit met zijn gezicht tegen de zwarte doos gedrukt, de ogen 

gericht op reeksen letters die voorbij flitsen aan het andere eind van een donkere tun

nel: de geest zit binnen, de wereld is buiten met een overbrugbare kloof in het 

midden. De tachistoskoop is die kloof En zo wordt pure perceptie mogelijk. Die ont

staat door het beschermen van visuele perceptie tegen de besmetting door hogere 

mentale processen; door oefening en afstemming van experimentator, techniek en 

proefpersoon tijdens het experimentele proces; en in de tachistoskoop die de ogen van 

de proefpersoon, zo begeleidt dat hij goed zal zien. 

Het lijkt allemaal erg op Hutchins7 beschrijving van cognitie in het laboratorium, 

een lege plek voor een schrale blik. Het lijkt onontkoombaar, Hutchins heeft gelijk. 

Weg met de laboratoriumpsychologie en haar ongemedieerde mentale processen en 33 

hup de paden op, de lanen in, daar waar de geest spontaan en welig tiert. 
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geëxperimenteerd. Wat gebeurt er in die experimenten? Welke rol speek mediatie en 
hoe moeten we dergelijk onderzoek evalueren? 

Om perceptie per se te kunnen pakken werd ten eerste beschermend theoretisch 
werk verzet. Vervolgens konden tijdens het experiment experimentator, techniek en 
proefpersoon geleidelijk op elkaar afgestemd raken. Ten slotte zette de donkere-doos 
van de tachistoskoop de blik van de proefpersoon vast. De proefpersoon legde zijn 
gezicht tegen het masker en liet de tachistoskoop zijn ogen geleiden. Deze experi
mentele situatie gaf het tempo aan waaraan de proefpersoon zich geoefend kon over
geven. Mocht dat toch niet helemaal gladjes verlopen dan konden computer en expe
rimentator onderweg altijd nog een beetje bijsturen. De wereld werd zo ingericht en 
afgesteld, de proefpersoon, zo geïnstrueerd en getraind dat er bijna niets van deze bui
tenwereld overbleef, slechts die ene oogopslag gericht op die ene stimulus. Alle ele
menten in het WSE-experiment werkten samen om dat te bewerkstelligen wat de 
onderzoeker daarbinnen, zocht: pure perceptie. 

Maar lijkt dit echt op wat critici beschrijven? Mijn evocatie van het theoretische, 
praktische en materiële werk dat in het laboratorium wordt verricht dient om iets 
anders voorstelbaar te maken. Met het zichtbaar worden van. het gezamenlijke werk 
dat nodig is om een heel specifieke situatie vorm te geven, zien we ais we goed kijken 
geen kale, reducerende praktijk, geen onthande proefpersoon, geen eenzame blik. 
Veel eerder zien we een proefpersoon (en een experimentator en apparatuur en theo
rie) die met moed, beleid en trouw deel uit is gaan. maken van een rijke praktijk waar
in afgebakende, geïsoleerde, pure perceptie kan ontstaan: we zien de rijke reductie van 
visuele waarneming in het WSE-experiment. 

Hoe komt het dan toch dat critici als Hutchins zo'n medelijden hebben met cog
nitie in het lab? Dat komt doordat Hutchins twee ongelijksoortige momenten van 
wetenschap met eikaar vergelijkt. Waar hij in zijn vergelijking cognitie in het lab 
bespreekt, gebruikt hij een notie van ready-made wetenschap. Ais hij het heeft over cog
nitie in het wild, dan is dat ook meteen cognitie in the making.1^ De zielige, onnatuur
lijke cognitie die Hutchins in het lab ziet, is het resultaat van experimenteel onderzoek. 
Geen wonder dat dit soort cognitie dramatisch verschilt van wilde cognitie! Ik bestrijd 
niet dat er verschil is, al blijft dat een empirische kwestie. Maar het verschil zit in het 
contrast tussen het schrale beeld dat hoort bij achteraf bekeken allang klare kennis, 
tegenover de rijkdom en variëteit van cognitie die wordt bestudeerd tijdens het pro
ces waarin zij totstandkomt. Het relevante verschil is, met andere woorden, niet lab 

34 tegenover wild, maar kant-en-klaar tegenover nog onderweg. Het lab van de cognitief 
psycholoog kan niet bij voorbaat uitgesloten worden als een locus voor onderzoek 
naar wilde cognitie, zelfs als het effect dat in het lab wordt bewerkstelligd zelf niet 

Krisis 2005 | t rijk, wild en vrij is. Wie cognitie in the making onderzoekt, vindt in het lab misschien 
iets heel anders dan wat Hutchins cognition 'm the wild noemt, maar niet minder wiid.1^ 

Critici beweren dat de labsituatie te weinig lijkt op het gewone leven, te vreemd is 
om kennis op te leveren over het zien zoals de meesten van ons dat voortdurend doen. 
Door naar de praktijk van de WSE-experimenten te kijken, wordt zichtbaar dat het lab 
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pas achteraf lijkt op de gereduceerde, ongemedieerdc blik die critici schetsen. 

Daarnaast wordt ook duidelijk dat zowel het lab als cle wilde werkelijkheid van onze 

alledaagse waarneming er beide anders uitzien dan. critici beweren. 

Wanneer critici ageren tegen laboratoriumexperimenten, van de cognitieve n 

psychologie hebben ze niet. alleen een clichématig beeld dat gebaseerd is op het gere- o 

duceerde resultaat van. deze praktijk, ze hebben ook een specifiek beeld van de situa

tie waarin kennis over waarneming idealiter zou moeten worden, verkregen. 

Tegenover het lab staat een alternatief en tegengesteld beeld van een meer natuurlijk, 

vrijzwevend en a-modern bestaan. Critici van de psychologie, zoals sociaal-constrac- ^ 

tionisten, zetten zich aftegen de reducerende, kwantitatieve, objectiverende stijl, van o 

wetenschap die de academische, cognitieve psychologie typeert. Daartegenover zetten "S 

ze aandacht voor het subject dat in samenspraak met anderen betekenis verleent aan o 

zijn of haar wereld. Ze willen de geest bevrijden uit zijn benarde, gedetermineerde 

positie en stellen daartegenover een. sociale wereld van betekenis, verhalen en cultuur. 

In hun gretigheid zich. te ontdoen van de beperkende zwaarte van. het lab, slaan ze 

door naar een wel heel ijle gewichtloosheid. l6 Het lab van de psycholoog blijft over als 

icoon, van de vernietiging van de van nature betekenis verlenende mens. 

Hutchins is als criticus van de gevestigde laboratoriumpraktijk interessant omdat 

hij zich iets anders dan zo'n ijl. cliché voorstelt bij cognition in the wild. 

'The phrase "cognition in the wild" refers to human cognition in its natural habitat -

that is, to naturally occurring culturally constituted human activity. I do not intend 

"cognition, in the wild" to be read as similar to Lévy-Strauss's penset sauvage, not do I 

intend it to contrast with Jack Goody's (1977) notion of the domesticated mind. 

Instead, I have in mind the distinction between the laboratory, where cognition is 

studied in captivity, and the everyday world, where human cognition adapts to its 

natural surroundings. I hope to evoke with this metaphor a sense of an ecology of thin

king in which human cognition interacts with an environment rich in organizing 

resources"' (Hutchins 1995a, xiii-xiv). 

Net als andere critici van. de cognitieve psychologie besteedt Hutchins aandacht aan 

situaties waarin menselijke cognitie van nature ontstaat. (Hij contrasteert dit vooral 

met het lab en zoals ik boven heb betoogd bedoelt hij dan. vooral het gereduceerde 

resultaat dat in het lab geproduceerd wordt en niet de rijke reducerende praktijk van 

wetenschap-in-actie.J Zijn uitwerking van de natuurlijke omgeving waarin cognitie 35 

ontstaat richt zich echter niet op een sociale wereld van verhalen vertellende subjec

ten, maar juist op een context die bij uitstek hard. en modern en diepgaand technolo

gisch is: een marineschip.17 Om te navigeren - de cognitieve activiteit waar Hutchins Krisis 2005 | 1 

in is geïnteresseerd - interacteren op het marineschip mensen behalve met elkaar, ook 

met allerlei meer of minder geavanceerde apparatuur, van potlood, papier en naviga-

tiekaarten tot gyrokompas en radar. Hutchins' kritiek op de laboratorium.psychol.ogie 

is niet gegrond in een verwerping van de moderne wetenschap die ons altijd en over-

http://laboratorium.psychol.ogie


al zou reduceren, tot ontheemde marionetten en. ons het vermogen ontneemt gesitu

eerd betekenis te geven aan onze wereld.. Juist in een archetypisch, moderne, techno

logische context ontdekt hij een soepele geest die samen kan werken - samen moet 

werken - met alles wat hedendaagse wetenschap en. technologie te bieden heeft. 

Ondertussen lijkt er van de pretentie van functieleerpsychologen om door middel 

van hun experimenten inzicht te verkrijgen in ongemedieerde visuele perceptie nog 

maar weinig over te zijn. Deze pogingen blijken zelf een specifieke mediatie te orga

niseren die noodzakelijk is om het effect van ongemedieerdheid tot stand te brengen. 

Betekent dat dan. ook dat deze experimenten en. wat ze vertellen over visuele perceptie 

verloren moeite zijn? Nee, maar hun belang ligt wel ergens anders dan waar de 

psychologen dat gewoon zijn te zien. Het laboratorium van de psycholoog lijkt name

lijk meer op het marineschip van Hutchins dan we misschien in eerste instantie 

geneigd zijn te denken. Immers, wie om. zich heen kijkt en op zoek gaat naar wat 
waarneming in het alledaagse leven tegenwoordig kenmerkt, ziet zich eerder gecon

fronteerd met situaties die zowel sterk lijken op Hutchins' marineschip ais op het 

laboratorium van de psycholoog - met zijn jaren zeventig gangen in afgelegen kel

ders, met computers, apparaten, draden, knoppen, beeldschermen, stapels uitdraaien 

en koude kopjes koffie, met zijn monotone ritmes die geconcentreerde blikken 

oproepen, met zijn instrumenten die ogen meenemen het donker in - dan met, ik 

chargeer, een paradijselijke wereld van vrije verhalenvertellers. Daarom, is Hutchins' 

onderzoek in mijn ogen niet zozeer de definitieve ontmanteling van de laboratori-
umpsychologie (Latour 1996) maar een goede heuristiek om het laboratorium van de 

psycholoog in zijn eigen wilde frisheid te onderzoeken. 

Noten 
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Dit artikel is een bewerking van hoofd
stuk vier van mijn proefschrift 
(Benschop 2001). 
De functieleer (in het Engels experimental 
psychology) is een deelgebied van de aca
demische psychologie dat zich richt op 
basale mentale processen die de meesten. 
van ons kenmerken, zoals herinneren, 
horen en bewegen. 
Er is een verscheidenheid aan critici van 
de academische, experimentele psycho
logie. Katz wordt geassocieerd met de 
gestaltpsychologie en heeft het over de 
tachistoscopic method als *a kind of temporal 
magnifying glass" (Katz 1925/1989, 76). 
Hij bespreekt de beperkingen van zulk 
experimenteel onderzoek dat vanuit een 

atomistisch perspectief wordt gedaan. 
Gibson (1.966,1979) vindt dat experi
menteel onderzoek dat gebruikmaakt 
van tachistoskopen geen toegang biedt 
tot basale visuele waarneming, maar de 
visuele perceptie sterk verarmt. 
Sommige critici zijn zelf experimenteel 
psycholoog en maken bezwaar tegen 
specifieke aspecten van deze vorm van 
onderzoek. Zo hebben Prinzmetal (1992) 
en Prinzmetal en Silvers (1994) onder
zoek gedaan dat binnen het experimen
tele paradigma blijft, maar in plaats van 
heel kort, heel lang beelden toont. 
Andere critici, zoals Merleau Ponty 
(1962), nemen een veel fundamenteler 
standpunt in en verwerpen wetenschap
pelijk onderzoek als zodanig. Voor een 
kort overzicht van algemene kritiek op 



experimentele psychologie, zie Hearst 

1979,6-7 en voor het debat over gesitu

eerde cognitie, zie het themanummer 17 

{1993) van Cognitive Sriertce. In dit artikel 

gebruik ik de termen academische, cog

nitieve of laboratoriumpsychologie door 

elkaar. Dat doe ik omdat deze drie ter

men - zeker in de ogen van veel critici 

van de psychologie - naar hetzelfde 

onderzoeksdomein verwijzen. Het para

digma van de academische psychologie is 

tegenwoordig overwegend cognitief van 

aard, ook al is dat merkbaarder in som

mige deelgebieden van de psychologie 

dan In andere. Vooral in het experimen

tele onderzoek dat door functieleerpsy

chologen wordt uitgevoerd domineert al 

geruime tijd een cognitief denkkader. 

4 Ter verdediging van tachistoskopisch 

onderzoek beweren psychologen dat 'in 

a very real sense the tachistoscopic situa

tion is not an unnatural one'' (Averbach 

en Coriell i960, 309). De korte aanbie

ding die typisch Is voor tachistoskopisch 

onderzoek 'imitates and Isolates a single 

eyefixation' (Van der Heijden en Joustra 

1992, 51), zoals volgens hen ook voor

komt bij normaal lezen. 

5 Sperlings experiment was gericht op 

visuele perceptie, terwijl de meeste criti

ci veel algemener spreken over cognitie. 

In het kader van dit artikel, is het vol

doende te weten dat het proces van 

waarneming waar Sperling in geïnteres

seerd wat gold als (het begin van) een 

cognitief proces. Het standpunt van de 

critici heeft dus zeker betrekking op het 

onderzoek dat hier aan de orde Is. 

6 The point is that the tasks that are 

"typical" in laboratory studies of 

thought are drawn from a special catego

ry of cultural materials that have been 

Isolated from the cognitive processes of 

the larger cultural system.. This makes 

these tasks especially unrepresentative of 

human cognition' (Hutchins 1995a, 367). 

7 De klassiek-cognitieve positie begrijpt 

informatieverwerking als een relatief 

lineair, modulair proces dat basaal 

begint, waarna betekenis wordt toege

voegd door verwerking door hogere cog

nitieve processen. De connectionistische 

kritiek, op deze klassieke positie heeft 

moeite met het idee van de homunculus 

- een geïmpliceerd sturend mechanisme 

- dat ondanks pogingen zulks te voor

komen volgens hen verbonden is met 

deze positie. Connectionisten gaan er 

vanuit dat informatieverwerking funda

menteel anders verloopt. Zij gebruiken 

biologische metaforen om de geest voor 

te stellen, als een web van eikaar stimule

rende en inhiberende knooppunten die 

als algemeen, resultaat een bepaalde 

interpretatie of betekenis kunnen ople

veren. Patronen, van Informatieverwer

king ontstaan na verloop van tijd vanzelf 

en. zijn. niet afhankelijk van een ver

ondersteld sturingsmechanisme of 

systeem van regels. Over cognitivisme in 

verband met het soort onderzoek dat in 

dit artikel aan de orde is, zie bijvoor

beeld Massaro 1988, over connectio-

nisme, bijvoorbeeld Seidenberg 1993» 

8 Reprinted from Cognitive Psychology 1, 

D.D. Wheeler, Processes in word recog

nition, pp. 59-85, copyright (1970) with 

permission, from Elsevier. 

9 Het beeld werd heel kort getoond, voor 

gemiddeld 35 tot 8^ msec (Reicher 1969, 

277). Om een indruk te geven hoe kort 

dit is: Wheeler vroeg zijn proefpersonen 

te vertellen wat ze dachten te hebben 

gedaan tijdens het onderzoek dat hij 

had uitgevoerd.. 'A few subjects had dif

ficulty answering which Item type they 

did better on because at the exposure 

durations used they were not able to tell 

the letter and word items apart' 

(Wheeler 1970,78}. 
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io Volgens Bowers (1991, 54-6-547) is de 

nadruk op innerlijkheid (samen niet 

individualisme) een van de drie kernka-

rakteristieken van cognitieve weten

schap. De andere twee zijn het Idee dat 

de geest gevuld is met representaties van 

de buitenwereld en het idee dat mensen 

informatieverwerkers zijn. 

11 De beschrijving van de organisatie en 

het verloop van de WSE-experi.men.ten is 

gebaseerd op de analyse van een groot 

aantal artikelen waarin verslag wordt 

gedaan van. experimenteel onderzoek, 

zoals dat van Johnston en McClelland 

1973, Marchetti en Mewhort 1986, en 

Reicher 1969, en steunt ook op inter

views met onderzoekers en observaties 

In laboratoria, 

12 Zoals gebruikelij k in het materiaal dat 

onderzocht Is om een beschrijving van 

de experimentele procedure te genere

ren, wordt de proefpersoon aangeduid 

met 'hij'. Meestal bestaan de groepen die 

meedoen aan experimenten voor de 

helft uit vrouwen en voor de helft uit 

mannen, dit geeft de mogelijkheid de 

Invloed van sexe te onderzoeken, wat bij 

WSE-experimenten nooit werd gedaan. 

13 Zie bijvoorbeeld Dodge 1907 en 

Merryman en Allen 1953. 

14 Zie Latour 19-87 waarin ready-made sdence 

onderscheiden wordt van science in action. 

15 In reactie op recensies van Cognition in the 

wild lijkt Hutchins dit idee te bevestigen: 

'The main implication of the theory con

cerns how we look at cognition, not 

where we look for it' (Hutchins 1996,66). 

En: 'It certainly seemed necessary to exa

mine cognition, in. the wild in order to see 

the cultural nature of cognition. This is 

not because laboratory cognition, is a-cu.1-

tural, but because the tradition that pur

sues cognition in the laboratory has an 

investment in believing that the effects of 

culture can be controlled' (66). Cognitie 

'in the laboratory is just as situated as any 

other instance of cognition' (67). 

16 Sociaai-constructionisten zijn bijvoor

beeld Harre 1986 of Shotter en Gergen 

1989. 

17 Hutchins heeft ook op andere plekken 

onderzoek gedaan, zoals In een vliegtuig 

waar hij het geheugen van de cockpit 

(1995b) analyseerde. Ook hier gaat het 

om een bij uitstek technologische 

omgeving. 
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