
1968 en in Polen in. 1981 probeerden deze vrouwenorganisaties 
zich los te maken. In Polen werd in 1980 zelfs een onafhanke
lijke fejainistiese organisatie opgericht. 

Jolanta Klein 

VAN NATURE MAATSCHAPPELIJK 

Bespreking van: P. van den Dool, A. Verbij (red.), Van nature maat
schappelijk. Overzicht van de kritische psychologie, 
SUA, Amsterdam, 1980 (249 pp., ƒ 29,50). 

Alweer zo'n zes jaar geleden konden we middels het door de 'Holzkamp-
groep* geschreven boekje 'Psychologie en marxisme' kennis maken met 
de door Klaus Holzkamp ontworpen maatschappijkritiese psychologie. 
In dat boekje werd set name hef krities-psychologies onderzoek naar 
de grondslagen van de psychologie behandeld. Daarbij is het echter 
niet gebleven, want in de (Berlijnse) broedplaats van Holzkamp c.s. 
heeft men een eigen kritiese psychologie ontworpen, wordt deze toe
gepast op een aantal praktijkvelden en maakt men nu ook vorderingen 
op methodologies terrein. 
Om ons ook van deze nieuwe ontwikkelingen op de hoogte te houden 
verscheen bij de SUA 'Van nature maatschappelijk'. De methodologie 
komt daarin echter niet aan bod. Daarover wacht ons nog zoveel inte
ressants, dat men streeft naar een aparte publikatie over dit onder
werp. 
'Van nature maatschappelijk' is opgebouwd uit drie delen: 1. weten-
schapstheoretiese en filosofiese achtergronden van de kritiese psy
chologie. 2. krities-psychologiese theorie. 3. resultaten. 
In het eerste deel wordt de grondslagenkritiek nog eens gerekapitu-
leerd. Holzkamp presenteerde zijn psychologie destijds als een vol
waardig alternatief tegenover de 'traditionele' psychologie. Hoe 
groot de onderlinge verschillen tussen de talrijke hoofdstromingen 
uit de traditionele psychologie ook mogen zijn, ze hebben in ieder 
geval één punt van overeenkomst: ze herleiden hun bevindingen tot 
datgene wat zich binnen een individu afspeelt. En juist in opposi
tie tot dit gegeven presenteert Holzkamp zich als alternatief. In 
navolging van Marx vertrekt hij niet vanuit de konkrete individuen, 
maar vanuit het 'geheel der maatschappelijke verhoudingen' (6de 
Feuerbach-these). 
Holzkamp onderscheidt vier relevantiekriteria voor wetenschappelijk 
onderzoek: drie zijn van methodologiese aard en het vierde betreft 
het kriterium van de maatschappelijke relevantie en juist dit laat
ste wordt buitengesloten in de positivistiese psychologie. 
Het streven naar ware kennis volgens het strikt nomothetiese kennis
ideaal wijst Holzkamp dan ook vanwege de geringe maatschappelijke 
relevantie van de hand en hij stelt er zijn op maatschappelijke ver
anderingen gerichte krities-emancipatoriese psychologie tegenover. 
In het eerste deel vinden we verder een bespreking van het mensbeeld 
van de kritiese psychologie. Hier worden vijf psychologiese wereld
beelden gepresenteerd: het variabelen-model, het mechanisties-orga-
nismies-model, het systeem van organisme en omgeving als model en 
het model van de bewuste mens. Uiteraard past de kritiese psycholo
gie in het meest volledige, het model van de bewuste mens. 
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Jammer dat net bij de bespreking van het mensbeeld achterwege blijft 
wat in andere paragrafen en hoofdstukken nergens ontbreekt: kritiek, 
kanttekeningen of kommentaar. Terwijl dit juist hier onontbeerlijk 
is, wil een mensbeeld niet tot een oppervlakkige geloofsbelijdenis 
vervallen. Mocht dit mensbeeld superieur zijn aan die van de tradi
tionele psychologieën, dan resteert in ieder geval nog de verhouding 
tot de andere * marxistiese' psychologieën, zoals door de schrijfster 
wel op een heldere manier wordt uiteengezet in haar bijdrage 'Het 
mensbeeld in de marxistiese psychologie', in de bundel 'Psychologie 
en mensbeeld' onder redaktie van Van Parreren en Van der Bend (Ambo) 
Ze maakt hierin een vergelijking tussen kritiese psychologie, freudo 
marxisme en anti-humanistiese psychologie. 
Het eerste deel wordt besloten met een krities-psychologiese benade
ring van het aloude lichaam-geest probleem, dat één van de belang
rijkste achtergrondproblemen is uit de hele traditie van de psycho
logie. Het speelt 
een rol in vrijwel alle psychologiese aktiviteiten: empiries onder
zoek, theoretiese diskussies en toegepaste psychologie. Naast de op
lossingen van het epifenomenalisme, psycho-fysies parallelisme en 
(al dan niet interaktionalisties) dualisme, hebben we nu ook een 
krities-psychologiese oplossing. De kritiese psychologie houdt hier
bij vast aan haar evolutionaire gezichtspunt (de geest is het pro-
dukt van de geschiedenis van het lichaam) en vraagt zich af hoe de 
geschiedenis is verlopen en welke eigenschappen van de geest daarin 
tot ontwikkeling kwamen. Geest is evenzeer als het lichaam een funk-
tie in het levensproces van de menselijke soort. 
De kritiese psychologie baseert zich hierbij op de kultuurhistorie-
se school uit de Sovjet-psychologie van Vygotsky en Leont'ev, waarbi 
ze echter het funktionalistiese gezichtspunt, waarin psychiese ver
schijnselen (kennisaspekt, motivationele aspekt) worden opgevat als 
funktie die individuen in staat stellen aan het maatschappelijk leve 
deel te nemen, radikaal door voert. (Dergelijke funkties verschillen 
al naar gelang de maatschappelijke omstandigheden. Aangezien de Rus
sen geen maatschappelijke tegenstellingen kennen, is in hun opvattin 
de ontwikkeling van psychiese funkties op ontogeneties nivo relatief 
probleemloos.) 
In het tweede deel van het boek klopt het hart van de kritiese psy
chologie: de funktioneel-historiese methode; de techniek om de ont
staansgeschiedenis van de psychiese verschijnselen te rekonstrueren. 
Natuur en maatschappij worden bestudeerd in een evolutionair per-
spektief en het psychiese wordt daarin opgevat als een funktioneel 
element. Het maatschappelijk karakter van de psyche is resultaat van 
de evolutie van de menselijke soort; vandaar dat de kritiese psycho
logen spreken van de 'maatschappelijke natuur' van de mensen. (Sfarx 
rekent immers de 'maatschappij' tot de menselijke natuur, en deze 
maatschappij is onderhevig aan evolutie, - geschiedenis -.) 
Leont'ev stelde dat de fylogenese onontbeerlijk is voor een begrip van 
de ontogenese. De menselijke evolutie is de op kulturele overerving 
berustende evolutie en brengt verandering in de strukturen van de 
levensaktiviteit (middels objektivering en toe-eigening). 
Holzkamp specificeerde de historiese analyse in drie fasen: 1. het 
onderzoek naar de voor-maatschappelijke evolutie (natuur-historiese 
analyse). 2. De maatschappenjk-historiese analyse. 3. Onderzoek naa: 
de manier waarop de individuen in een specifieke maatschappelijke 
konstellatie hun maatschappelijke natuur verwerkelijken. 
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Het verbindende element tussen de eerste en tweede fase ligt in het 
funktionele uitgangspunt: het opsporen van de eigenschappen die voor 
het levensbehoud van de soort funktioneel zijn. (Daarom is men gaan 
spreken van de funktioneel-historiese methode.) 
Na de uiteenzetting van de funktioneel-historiese methode wordt het 
m.b.v. deze methode uitgevoerde onderzoek van de waarneming en het 
denken beschreven. Dit hoofdstuk is voornamelijk gebaseerd op het 
in 1973 verschenen boek van Holzkamp 'Sinnliche Erkenntnis. Histo-
rischer Ursprung und gesellschaftliche Funktion der Wahrnemung'. 
Specifieke waarnemingskenmerken kunnen we volgens Holzkamp pas aan
geven als we weten welke eisen de typies menselijke omgeving stelt. 
Maatschappelijke arbeid wordt opgevat als (drager van) typies men
selijke of maatschappelijk-historiese ontwikkeling. Uit de eisen 
van de maatschappelijke arbeid leidt Holzkamp de specifieke mense
lijke waarnemingsfunkties af, als oriëntatie op objektbetekenissen. 
De toenemende kompleksiteit van de organisatie van de arbeid maakt 
een verzelfstandigde doorgave van betekenissen noodzakelijk; dit 
kan m.b.v. symboolbetekenissen. 
Het individu reproduceert het histories bereikte nivo van vaardig
heden. In de burgerlijke maatschappij worden uiteindelijk twee kwa
litatief verschillende kenvormen niet meer uit elkaar gehouden: de 
zintuiglijke en de niet-zintuiglijke waarneming, waardoor de maat
schappelijke kenmerken van objekten verschijnen als natuurlijke ei
genschappen. 
Wat hier boven gesteld werd t.a.v. het waarnemingsonderzoek, geldt 
evenzeer voor het hoofdstuk over emotie en motivatie. In dit hoofd
stuk treffen we uitstekende samenvattingen aan van een aantal ge
deeltes uit het onderzoek van/naar motivatieproblemen door Ute 
Holzkamp-Osterkamp in haar boek 'Grundlagen der psychologischen Mo
tivationsforschung' (twee delen, 1975/1976). Haar (funktionalistie-
se) uitgangspunt was dat motivatieproblemen ontstaan in het direkte 
produktieproces en dat behandeling van deze problemen in andere 
maatschappelijke sektoren (onderwijs, socialisatie) hiervan afhan
kelijk is. In het eerste deel ontwikkelt Osterkamp haar vraagstelling, 
beschrijft ze haar methode van onderzoek en poogt ze de natuurhisto-
riese basis van de motivatie te formuleren. In het tweede deel werkt 
ze het specifieke van het emotioneel-motivationele aspekt van de 
menselijke levensaktiviteit uit. Dit gebeurt vooral in konfrontatie 
met en middels kritiek op Leont'ev, Sève en de psychoanalyse. 
In het laatste hoofdstuk van deel twee poogt Ed Eibers de persoon
lijkheidstheorie uit de kritiese psychologie te destilleren, vooral 
aan de hand van Osterkamp's konfrontatie met Freud en haar poging 
tot herinterpretatie van de psychoanalyse en Holzkamp's theorie over 
de vermaatschappelijking. 

In het derde deel volgen tenslotte een aantal lezenswaardige hoofd
stukken over toegepaste kritiese psychologie op een aantal terreinen, 
met name arbeid, onderwijs, hulpverlening en psychotherapie, die 
duidelijk maken dat we nu eens niet met de zoveelste, uitsluitend 
'theoretiese' kritiek op een traditioneel wetenschapsgebied van doen 
hebben, maar met een wetenschap die zich krities noemt en ook de 
praktijk niet schuwt en daarbij nog resultaat boekt ook. 
'Van nature maatschappelijk' is een aanrader voor ieder die geïnfor
meerd wil worden over de kritiese psychologie en/of geïnteresseerd 
is in 'marxistiese' wetenschap, maar vooral, en dat lijkt ie een 
terecht kompliment voor samenstellers en schrijvers, voor diegenen 
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die van plan zijn het werk van Holzkaap en Osterkasp door te ploegen. 

Jean Jaminon 

RATIONALITEIT EN NATUURWETENSCHAP IN DE 
ANGELSAKSIESE WETENSCHAPSTHEORIE 

Bespreking van: A.A. Derksen, Rationaliteit en Wetenschap, 
Van Gorcum, Assen, 1980 (358 pp., ƒ 45,—). 

Een recensie van het boek 'Rationaliteit en Wetenschap' van A.A. 
Derksen (wetenschapsfilosoof te Nijmegen) moet, gezien het vele dat 
erin aangeroerd wordt, of erg lang of erg kort zijn. Ik kies hier 
voor het laatste. Derksen presenteert het boek als een inleiding 
in de wetenschapstheorie, maar het wordt al snel duidelijk dat er 
inleidingen en inleidingen zijn. Deze is beter te karakteriseren als 
een - mijns inziens zeer bruikbaar - 'leerboek op doktoraalnivo'. 
Het boek is ingedeeld in een drietal grote hoofdstukken, waarin 
Derksen niet alleen een aantal posities weergeeft, maar deze ook 
kritiseert op basis van een duidelijke eigen opvatting. Het eerste 
behandelt de logies positivisten. Het belangrijkste punt van kri
tiek is hier hun instrumentalistiese opvatting van wetenschappe
lijke theorieën. Het tweede hoofdstuk biedt een uitgebreide bespre
king van Popper's wetenschapstheoretiese werk; diens deduktivistie-
se reaktie op het logies positivisme wordt grondig geanalyseerd, en 
even grondig wordt de onhoudbaarheid ervan aangetoond. De tweede 
pijler van Popper's systeem, zijn realisme, wordt wel door Derksen 
geaksepteerd, zij het dat hij Popper's argumentatie hiervoor te 
zwak acht. In het derde hoofdstuk worden een aantal hedendaagse we
tenschapsfilosofen (zoals Feyerabend, Kuhn, Sneed, Hanson en Putnam), 
op een zeer leerzame manier, besproken en gekritiseerd vanuit Derk
sen 's eigen induktivisties-realistiese positie. Met name stelt hij 
de vraag naar de mogelijkheid van een vergelijkende beoordeling van 
rivaliserende theorieën, en bestrijdt hij een aantal relativistiese 
antwoorden hierop. 

Derksen konkludeert uit zijn betoog (p.336) dat de rationaliteit 
van de wetenschap vooral tot uiting komt in de mogelijkheid van kri-
tiese diskussie; in haar, naar wetenschapsinterne maatstaven gemeten, 
sukses; in het feit dat ze gebaseerd is op betrouwbare basispercep
ties en -uitspraken (zoals: 'de wijzer staat op 10'); en in de moge
lijkheid van een realistiese duiding van wetenschappelijke theorieën. 
Hier wil ik graag een paar kanttekeningen bij maken. Derksen erkent 
dat naast een kritiese houding ook een zekere mate van dogmatisme 
gewenst is"om vooruitgang in de wetenschap te kunnen boeken. Dit is 
als (deel)konklusie van een boek van 358 bladzijden rijkelijk vaag: 
drie lepels kritiek plus één kop dogma's en dan al roerend aan de 
kook brengen? Enerzijds is een dergelijke vaagheid symptomaties voor 
veel recente pogingen om de rationaliteit van de wetenschap te red
den. Anderzijds is deze een direkt gevolg van het feit dat Derksen 
van meet af aan analyses van sociale, kulturele, e.d. aspekten uit 
de wetenschapstheorie wegdefinieert (p.1). Relaties tussen interne 
dynamiek, struktuur van de wetenschappelijke gemeenschap, en makro-
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