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VOORWOORD 

Als een cliënt tegen mij zegt: “ik wil graag onafhankelijk zijn”, 

dan vraag ik hem/haar hoe hij/zij denkt dat te bewerkstelligen. 

Ik ben benieuwd naar de reacties van alle wetenschappers die 

deze vraag voorgeschoteld krijgen. Ik ben namelijk van 

mening, dat ons hele leven samengesteld wordt uit 

afhankelijkheid. Het is een bron van de mensheid. Dagen lang 

schrijf ik alles op, wat mij te binnen schiet over dit onderwerp. 

Tot mijn verbazing merk ik, dat alles verbonden is met een 

vorm van afhankelijkheid. Hoe ik het allemaal zie en beleef wil 

ik in dit boek samenvatten. Ik beschouw dit boek gelijk als het 

onderste deel van het fundament van onze zelfwaardering. Ik 

zie het als plaat, waarop de vier pijlers van zelfwaardering 

gebouwd worden. Boven op die pijlers hebben we uiteindelijk 

de bovenplaat van het fundament voor onze zelfwaardering te 

pakken. De rede dat ik op het voorblad de studie Confisiologie 

benoem heeft te maken met een jarenlange strijd iets nieuws 

toe te voegen aan bestaande wetenschappen. Confisiologie is 

een woord vanuit het Latijn dat staat voor de “wetenschap van 

ons vertrouwen”. Een wetenschap die nog in de 

kinderschoenen staat, maar zeker in de toekomst nog veel 

bijdrage gaat leveren aan vele basale overlevingsstrategieën. 

Dit boek is geschikt als studieboek. Het beschrijftt de 

anatomie, de psychologie en de filosofie van ons leven. Zoals 

gezegd: we beginnen met een onderplaat dat staat voor 

“afhankelijkheid”.  

Ruud van Lent 
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INLEIDING 

Het mooiste voorbeeld wat Vygotsky in zijn onderzoeken 

aanhaalt is: leg 10 ballen op een heuvel neer. Geef ze alle tien 
een duw en observeer hoe het verloop is van iedere 

afzonderlijk. Je zult zien, dat geen enkele bal dezelfde baan 
volgt, of dezelfde hindernissen ontmoet. Iedere bal is 
afhankelijk van wat er op de weg naar beneden gebeurt, elke 

hindernis is anders en iedere bal gaat daar anders mee om. 
Zo geldt dat ook voor de kinderen. Ieder kind volgt zijn eigen 
weg, afhankelijk van cultuur en omgeving om zich heen. 

Afhankelijk van de ouders of opvoeders die hij treft. Iedere 
opstakel zal een begin zijn van een nieuwe aanpassing of van 
een nieuwe ontdekking en dat vervormt weer het vervolgpad 
dat het kind kiest.  

Gedurende de weg naar beneden ontmoet de bal alle soorten 
hindernissen, obstakels, botsingen, kuilen, afgronden, 
vertragingen, versnellingen en komt het steeds voor 

verrassingen te staan. Hoe gaat de bal zijn pad volgen? Hoe 
overwint de bal de hindernissen? In precies dezelfde woorden 
kun je het leven van een kind op weg naar volwassenheid zien 

als het pad van de ballen. Wordt de baan van de bal 
gevrijwaard van obstakels, dan zal de snelheid toenemen en 
komt er weer ander gevaar boven. Met andere woorden: als 

de ouders of opvoeders van een kind het levenspad gaan 
plavuizen en het kind voortdurend gaat beschermen tegen alle 
obstakels in het leven, dan zal het kind niets leren, geen 

zelfvertrouwen opbouwen en regelrecht ergens terecht komen, 
waar geen hulptroepen klaar staan de weg vrij te maken. De 
klap is dan net zo hard als de bal die aan snelheid toeneemt 
en ergens tegen een boom tot stilstand komt.  
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Vygotsky (1892) wilde de mensenwetenschappen 

herconstrueren. Hij wilde met zijn nieuwe theorie de sociale en 

educatieve problemen uit zijn tijd uitleggen en voor deze 

problemen praktische oplossingen bieden. Zijn aandacht en 

interesse lagen vooral bij het verband tussen denken en taal 

en hij was meer geïnteresseerd in intellectuele ontwikkeling 

dan in kennis. Vygotsky heeft ook de nadruk gelegd op het 

belang van taal voor de cognitieve ontwikkeling, waarmee hij 

wilde aantonen, dat kinderen wanneer ze eenmaal beschikken 

over woorden en etiketten, ze begrippen veel makkelijker 

kunnen vormen. Hij geloofde dat denken en taal samen 

kwamen in betekenisvolle begrippen en het denkproces 

ondersteunt. Hij zag taal als het primaire middel waardoor de 

cultuur wordt doorgegeven en het primaire transportmiddel 

voor denken en vrijwillige zelfregulatie. 

Vygotsky gaat ervan uit dat individuele ontwikkeling (vooral de 

mentale ontwikkeling) van een kind het resultaat is van het 
milieu en de cultuur waarin het opgroeit.  

De cultuur verzorgt namelijk de kennis van het kind, maar het 

kind neemt ook de manier van denken over uit de 
maatschappij.De filosofie van de Marxisten was er één van 

socialisme en de vooruitgang van een individu werd gezien als 
een weerspiegeling van de vooruitgang in de maatschappij. 
Vygotsky dacht dat de vaardigheden van een kind 

voortkwamen uit sociale interacties met bijvoorbeeld ouders 
en leerkrachten.  

Dit betekende volgens hem dat deze vaardigheden de 

vaardigheden van de maatschappij weerspiegelden. Dit is ook 
meteen een verschil tussen Vygotsky en Piaget: Piaget 

geloofde dat elk kind een min of meer identiek 
ontwikkelingspatroon heeft, terwijl Vygotsky gelooft dat de 
ontwikkeling afhankelijk is van de cultuur. 

Volgens Vygotsky leren kinderen door probleem oplossen. Hij 
maakt hierbij onderscheid tussen problemen die het kind zelf 
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kan oplossen (niveau van eigenlijke ontwikkeling) en 

problemen die het kind met behulp van iemand anders kan 
oplossen (potentiële ontwikkeling). Er zit namelijk een gat 
tussen deze twee niveaus wat hij de zone of proximal 

development (Zone van naastgelegen ontwikkeling) noemt. 
Om deze reden moet de helper van het kind eerst de bijna 
volledige verantwoordelijkheid hebben over het oplossen en 

vervolgens langzaamaan steeds meer verantwoordelijkheid 
afstaan aan het kind. 

Als we nu kijken naar de begeleiding van onze 

taalmogelijkheden, leert het kind de taal vanuit het luisteren 
naar omgeving, vooral van uitspraken van anderen. Begrijpen 

wat de betekenis letterlijk inhoudt gebeurt pas op latere 
leeftijd. Zo vanaf 6 jaar worden er verbanden gelegd tussen 
hetgeen verteld wordt en de betekenis ervan. Pas daarna kan 

een kind zelf bepalen wat goed voor zichzelf is. Wat klopt en 
welke consequenties eraan hangen. Dan pas gaat taal leven 
voor een kind. Voor die tijd leert het de klanken te herkenning. 

Leert het de woorden op te slaan in de cortex. En langzaam 
aan leert het wat goed en fout is, doordat er door een ander 
op gewezen wordt. De ander is erg belangrijk bij de 

ontwikkeling van taal, die geeft de betekenis en het voorbeeld. 
Zeggen wij steeds shit ergens over als iets niet loopt, dan gaat 
het kind het vanzelf overnemen.  

Hij benadrukt dat het gebruik van taal hierbij erg belangrijk is. 
Het is namelijk door taal dat ouders en leerkrachten hun 

kennis kunnen overbrengen aan het kind. Het kind leert de 
wereld begrijpen door middel van taal. Volgens Vygotsky 
zorgde het eigen maken van vaardigheden, door taal, ervoor 

dat het kind zich aan ging passen aan de maatschappij. Het 
kind neemt namelijk het gedrag en de taal dat tegen hem 
wordt gebruikt over. Vygotsky is waarschijnlijk met zijn ideeën 

over het belang van taal gekomen omdat hij kinderen had 
geobserveerd die tegen zichzelf spraken als ze aan een 
probleem werkten. Hier is nog een verschil tussen Piaget en 

Vygotsky: Piaget vond dat dit tegen zichzelf praten van een 
kind egocentrisch was en hechte er geen waarde aan, maar 
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Vygotsky dacht dat het ontstond door interactie met anderen 

en dat het kind het zich zo eigen maakte en er zijn eigen 
gedrag mee stuurde. 
 

Hoe dicht Lev Vygotski in zijn beweringen bij de 
breinontwikkeling zit, kunnen we pas vanaf ongeveer het jaar 
2000 bevestigen. Door nieuwe technieken om onze hersenen 

in kaart te brengen en de interacties vast te leggen via een 
MRI scan krijgen we geheel nieuwe informatie over het brein. 
Dat het brein van een kind dynamisch is en zich zal 

aanpassen aan de weg die het volgt of voortgeduwd wordt, 
bepaald de blauwdruk voor de rest van zijn leven. Wat 
belangrijk is in dit oerwoud aan mogelijkheden, komt steeds 

terug op bepaalde psychologische begrippen: de gehechtheid, 
de schoolperiode, cultuur en directe samenleving.  

Vygotsky vond dat een kind tot drie jaar volgens zijn eigen 

plan leerde en vanaf drie jaar leerde wat de docent wilde dat 
het leerde. Vygotsky gaf in zijn ideeën zelf al aan hoe 

belangrijk leerkrachten zijn voor de ontwikkeling van een kind. 
De leerkracht is namelijk meer deskundig dan de kinderen en 
hij kan dus de kinderen leiding geven bij probleem oplossen 

en hen in de goede richting sturen. Deze aanwijzingen maakt 
het kind zich vervolgens eigen waardoor het zelf ook 
deskundig wordt.Bijvoorbeeld een kind dat een puzzel moet 

maken en daarbij uitleg krijgt van de docent. Na een paar keer 
kan het kind het zelf. 
 

Dit zelfde geldt natuurlijk voor de ouders. Hier gaat dit boek 
over: de invloed van de ouders op het brein van het kind. Met 
andere woorden: de ouders bepalen mede de blauwdruk van 

het leven van een kind. Als op latere leeftijd stoornissen zich 
manifesteren, hebben de gevolgen uit de jeugd vaak een 
bodem van oorsprong. Verdere onderzoeken stellen ook vast, 

dat patronen vaak funest zijn voor de ontwikkeling van een 
kind. Echter patronen is het enige zichtbare waar een ouder 
zich aan kan houden. Datgene wat hem of haar ook is geleerd 

vertellen wij verder. Kijk maar naar het effect van 
godsdiensten. Dat is de kracht ervan, het gaat generatie op 
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generatie, totdat ergens iemand een kink in de kabel gooit en 

een ander spoor gaat volgen. Vanzelf volgen er dan weer 
meer een ander spoor.  

Hoe afhankelijkheid de belangrijkste structuur van overleving 

bepaald wil ik in dit boek nader uitleggen. Ik begin met de 
opbouw van ons lichaam, de werking van onze hersenen, om 

uiteindelijk contact te maken met het blauwdruk van de mens 
die gedurende een aantal belangrijke fasen wordt vastgelegd. 
Overal klinkt het woord afhankelijkheid terug in het zoeken 

naar de betekenis van overleven.  

Dat wij eigenlijk totaal afhankelijk zijn zal menigeen verbazen, 

want we staan er nauwelijks bij stil. Ik vind dat deze 
maatschappij er één  is waar onze EGO mogelijkheden geheel 
heeft plaats gemaakt voor ons ALTER EGO. We zijn allemaal 

aangepast aan de afhankelijkheid. Een nieuw begrip lanceer ik 
als LOSGESLAGEN EGO. Een bal die van de berg rolt, die 
niet kijkt wat er voor hem ligt, echter zijn weg niet op natuurljke 

wijze vervolgt, maar met veel sturing gericht op het ZELF. Niet 
op het ZIJN, maar meer op een nieuwe creatie op het ZIJN. 
De bal stuurt zelf zijn weg door het leven, echter houdt geen 

rekening met de natuurlijke bronnen en mogelijkheden. Het 
brein bepaalt de richting en de snelheid is top. Steeds harder 
en gerichter stuurt de bal zijn weg naar beneden. Ieder 

opstakel wordt omzeild met een precisie die de snelheid doet 
toenemen. De bal zal beneden niet meer kunnen stoppen en 
de natuur grijpt opnieuw in door vanuit het dale en berg of 

oceaan neer te zetten. De snelheid kan niet door de bal zelf 
verminderd worden. Stoppen komt niet meer voor, ervaren is 
niet meer belangrijk. We gaan zo hard, dat we de essentie van 

het leven voorbij gaan. We zijn enorm afhankelijk van die 
essentie en die doen we allemaal tekort.    

Zo rond 1934 werd de wereld wakker geschud door een 

amerikaanse psycholoog John Watson. John Watson was 
stichter van de psychologische school van het 'behaviorisme.  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/John_Watson_(psycholoog)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Behaviorisme
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Hij was in staat de gehele wetenschappelijke wereld uit te 

dagen bij zijn stelling: 

"Geef mij een stuk of twaalf gezonde kinderen, goed gevormd, 

en een door mij zelf bepaalde wereld om ze groot te brengen 
en ik garandeer u dat ik elk ervan, wie u maar wil, kan trainen 
om, welke specialist ik maar zou kiezen te worden - dokter, 

advocaat, kunstenaar, winkelchef, ja zelfs bedelaar en dief, 
ongeacht zijn talenten, neigingen, tendenties, vermogens, 
roepingen, en het ras van voorouders." 

Zowel lev Vygotski als John Watson onderstrepen de theorie 
van de ontwikkeling van een kind vanuit het gedachtengoed 

van het behaviourisme gericht op “nurture”. Ontwikkeling 
vanuit de omgeving, door opvoeding, cultuur en samenleving.     

MOTIVATIE THEORIE VAN MASLOV 

 
 
Maslow is een van de bekendste vertegenwoordigers van de 

humanistische psychologie, ‘the third way’ naast 
dieptepsychologie en behaviorisme. Volgens de 
humanistische psychologie doen zowel de dieptepsychologie 

als het behaviorisme de mens tekort. Je moet de mens niet 
benaderen als een door driften bepaald wezen 
(dieptepsychologie): dit reduceert de mensen tot een dier. Je 

moet de mens ook niet benaderen als een wezen dat alleen 
door beloning en straf te beïnvloeden is: dat reduceert de 
mens tot een machine. De humanistische psychologie wil de 

mens benaderen vanuit zijn mogelijkheden. De mens heeft 
een oneindig potentieel aan mogelijkheden in zich, en door je 
daarop te richten kun je oneindig meer uit jezelf halen dan 

wanneer je je richt op de strijd tussen je driften en je geweten, 
of op conditionering door beloning en straf. De humanistische 
psychologie erkent wel de werking van die principes, maar 

stelt dat het te beperkt is om daar alleen naar te kijken.  
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Zelfverwerkelijking is volgens de psychologen van de 

humanistische psychologie de kern van het menszijn. De 
natuur van ieder mens is er op uit de mogelijkheden en 
talenten tot ontplooiing te brengen. Dat geldt zowel op sociaal 

gebied (vriendschap met vrienden en vriendinnen) als op 
maatschappelijk gebied (schoolopleiding, baan, enz.). Er zijn 
echter veel belemmeringen die ons er van afhouden werkelijk 

uit onszelf te halen wat er in zit. Als we die belemmeringen 
weg zouden kunnen nemen, dan zouden er oneindig veel 
meer mogelijkheden kunnen worden gerealiseerd dan we nu 

doen. We benutten nu veelal slechts een fractie van onze 
potentiële mogelijkheden. Welke belemmeringen zijn dat dan? 
Om dit te doorgronden is het belangrijk te weten door welke 

drijfveren een mens zoal wordt aangedreven in zijn leven. 
 
Abraham Maslow onderscheidt de volgende vijf 

behoefteniveaus in menselijk gedrag: 
 
a. Het niveau van de primaire biologische behoeften. Mensen 

hebben allereerst behoefte aan eten, drinken, zuurstof, 
kleding, onderdak, enz. Dit fysiologische niveau is primair, dat 
wil zeggen het zijn de overlevingsbehoeften. Als hieraan niet 

in voldoende mate wordt voldaan wordt de ontwikkeling van 
de hogere niveaus belemmerd. Een kind in een 
ontwikkelingsland dat honger heeft zal zijn aandacht niet lang 

gericht kunnen houden op leren op school, de behoefte aan 
voedsel is dominant, vraagt voortdurend aandacht. Iemand die 
zuurstoftekort heeft zal eerst aan de behoefte aan zuurstof 

willen en moeten voldoen om te overleven. 
 
b. Het niveau van de veiligheidsbehoeften (de behoefte aan 

bestaanszekerheid).  Als aan de fysiologische behoeften is 
voldaan is fundamenteel dat aan de behoefte aan veiligheid 
wordt voldaan. Een baby heeft niet alleen melk nodig, maar 

ook koestering, warmte, liefde, een vast ritme, regelmaat, 
orde, stabiliteit, rust. Door onverwachte, onvoorspelbare 
gebeurtenissen, of door inconsequent gedrag raken kinderen 

in de war, worden ze angstig.  
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Als aan de fysiologische en veiligheidsbehoeften is voldaan 

ontstaat vertrouwen. Het basisvertrouwen ontstaat in het 
contact met de verzorger/ster die als voedende en 
verzorgende persoon de eerste is die veiligheid representeert. 

Meestal is dat de moeder. Vervolgens breidt dat vertrouwen 
zich uit, en ontstaat er bij een gezonde ontwikkeling ook 
vertrouwen in zichzelf. 

De Amerikanen spreken hierbij van 'basic trust', 
basisvertrouwen. D.w.z.: hier wordt de basis gelegd van een 
fundamenteel vertrouwen in jezelf, de mensen om je heen, de 

mensheid, de wereld. Als er hier iets mis gaat is er in dat 
fundament een hiaat, dat gevolgen heeft voor het verdere 
leven. Het is van belang hier eerst aan te werken. Als er een 

tekort blijft in het basisvertrouwen zal dit gedurende ons hele 
leven belemmerend werken: angsten kunnen het gevolg zijn, 
je voelt je dan niet veilig op deze aarde. Let wel: dit betreft dus 

niet zozeer het je niet veilig voelen in een bepaalde situatie, 
maar meer een allesomvattend (on)veiligheidsgevoel. 
 

c. De sociale behoeften: behoefte aan liefde, en de behoefte 
ergens bij te horen. Onder liefde kan daarbij worden verstaan: 
'erg goed begrepen en geheel aanvaard worden'. 'Liefde 

impliceert een gezonde, tedere betrekking tussen mensen die 
wederkerig vertrouwen inhoudt. In de juiste relatie is er geen 
vrees, verdedigingsmiddelen zijn weggevallen. ' Liefde wordt 

vaak aangetast als je bang bent dat je zwakheden en 
gebreken ontdekt zullen worden, en er misbruik van zal 
worden gemaakt. Het kind en de mens in het algemeen heeft 

behoefte aan een band met de mensen om hem heen. Met 
name ontstaat de behoefte aan een plaats in de groep 
leeftijdgenoten. Clubs bieden bijvoorbeeld een min of meer 

veilige 'oefenplaats' voor het ontwikkelen van sociaal gedrag 
in een gemeenschap. 
 

Met de behoefte aan liefde wordt zowel de behoefte aan het 
ontvangen van liefde als de behoefte aan het geven van liefde 
bedoeld. Het is ook belangrijk om te 'leren' een bijdrage te 

leveren aan een gemeenschap; bijvoorbeeld in eerste 
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instantie aan het gezin, en vervolgens aan groepen 

leeftijdgenoten. Dat geeft ook weer een goed gevoel terug.  
 
d. De behoefte aan erkenning en waardering. We hebben 

twee soorten behoeften op dit niveau: 
- de behoefte aan zelfwaardering; d.w.z.: verlangen naar 
zelfvertrouwen vanwege waardering voor jezelf, je succes, 

zelfwaardering voor wie je bent; dit houdt ook in: verlangen 
naar vrijheid, onafhankelijkheid, verlangen een eigen individu 
te zijn, en zelfwaardering voor wat je in dit opzicht al hebt 

bereikt; 
- de behoefte aan waardering door anderen; d.w.z.: respect, 
aanvaarding, erkenning als persoon, erkenning op grond van 

kwaliteiten, verwerven van een bepaalde status, een 'eigen 
plaats' in de groep op grond van je 'jou-zijn', op grond van wie 
je bent. 

Waardering voor jezelf (zelfrespect, zelfvertrouwen) is de 
basis voor het kunnen geven van waardering aan anderen.  
 

e. De behoefte aan zelfverwezenlijking. Dat is: het verlangen 
om meer en meer te worden wie je in aanleg al bent. Onze 
potentiële mogelijkheden zijn groot. Als aan de vorige niveaus 

is voldaan zullen we pas echt toekomen aan de volledige 
ontplooiing van ons zelf. Er zijn dan geen angsten meer die 
ons belemmeren. We voelen ons niet meer beknot door onze 

strijd om een plaats in de groep. We voelen ons vrij van angst, 
en vrij van de waardering of beoordeling van anderen. Op 
basis van het bereikte zelfvertrouwen komen we, als vrij mens, 

toe om te realiseren wat in ons is, zonder belemmeringen van 
binnen (in onszelf) of van buitenaf. Het is het niveau van de 
vrije zelfontplooiing. 

Volgens Maslow komt maar een klein percentage van de 
mensheid toe aan volledige zelfontplooiing. Dat komt omdat 
mensen in vorige fasen blijven steken, omdat ze nog veel 

energie nodig hebben voor zelfhandhaving, voor hun 
zelfvertrouwen, voor hun struggle for life. Zolang je je energie 
nodig hebt voor de strijd om het bestaan heb je je energie niet 

vrij beschikbaar om te besteden aan je beschikbare potentieel, 
aan je menselijke mogelijkheden. 
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Maslow deed onderzoek naar mensen die hij 'zelfvervullers' 

noemde, die dus volgens hem dat vijfde stadium hadden 
bereikt. Het waren presidenten van Amerika, beroemde 
atleten en wereldleiders. Een kenmerk van die zelfvervullers 

was dat zij bij hun daden en keuzen het gevoel hadden dat zij 
vaak de juiste actie op het juiste moment uitvoerden. Zij 
hadden vaak het gevoel van "zo is het goed", "de dingen 

vallen op hun plek". Verder hadden zij vaak momenten die 
Maslow typeerde als 'topervaringen'; d.w.z.: momenten dat ze 
zich goed voelden, momenten van geluk, van vreugde, 

blijdschap; momenten van zich verheven voelen boven de pijn 
van het leven. Topervaringen overkomen je: je kunt er niet 
naar streven, dan bereik je ze juist niet. Het is iets van: jezelf 

mogen zijn, zijn wie je bent; van jezelf houden zoals je bent, 
zonder jezelf als volmaakt te zien. Dergelijke topervaringen 
zijn pieken, ze doen zich af en toe voor, bij de een meer, bij de 

ander minder. 
 
Toegepast in de psychotherapie betekent dit dat vooral niveau 

2 belangrijk is; veel mensen zitten vast op het niveau van de 
veiligheidsbehoeften, waardoor ze last hebben van angst. De 
therapeut werkt aan het verstevigen aan het basisvertrouwen, 

de basic trust. Allereerst door zelfacceptatie; het leren van 
zelfbevestiging is daarbij fundamenteel. D.w.z.: leren houden 
van jezelf zoals je bent; niet anders willen zijn dan je bent. Je 

sterke en minder sterke kanten niet ontkennen, maar 
herkennen en erkennen. Van jezelf mogen zijn wie je bent, 
zonder dat er steeds een afkeurende stem is die je naar 

beneden praat. Hoe kun je zo'n positieve houding ten opzichte 
van jezelf bereiken? Door te durven kijken naar jezelf zoals je 
bent; door je goede kanten te zien, en daar waardering voor te 

mogen hebben van jezelf. Door niet boos te zijn of verdrietig 
vanwege kanten die je in jezelf niet zo makkelijk accepteert. 
Zie wat er is, zonder oordeel, zonder schuld: het leven heeft je 

dit gebracht, accepteer wie je nu bent, op dit moment, en 
bouw voort op het fundament dat er al is. Kijk ook naar het 
fundament dat er al is. Er is vaak meer dan je denkt. 

Onderken dat je vaak meer kijkt naar de dingen die er nog niet 
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zijn, of die je anders zou willen hebben. Wees je daar bewust 

van. En richt je dan op die positieve kanten. 
 
Het sleutelwoord van de humanistische psychotherapie is : 

zelfacceptatie. Zelfacceptatie is echter niet voldoende. De 
wetenschap blijft in beweging en ontdekt steeds meer 
verbanden. Een nieuwe invalshoek is die van het totale beeld 

over het ZELF, namelijk de zelfwaardering.  Bij zelfacceptatie 
ga je uit van het accepteren van jezelf. Bij zelfwaardering 
accepteer je niet alleen jezelf, maar je kent er ook een waarde 

aan toe. Het brengt je in beweging om te bouwen aan je geluk 
en gezondheid. Daar heb je wel zelfacceptatie bij nodig, 
echter dan begint het pas. 

 

THEORIE VAN RUUD VAN LENT 

 

Zelfwaardering is een huis, dat staat op een fundering van 

afhankelijkheid. Vanuit die afhankelijkheid wordt er gebouwd 
met een aantal pijlers. De meeste onderzoeken hanteren een 
hoger aantal pijlers, echter die zijn op zichzelf niet losstaand 

en ook weer vebonden met elkaar. Vandaar dat ik aan 2 
hoofdpijlers kom: het zelfvertrouwen en het zelfrespect. De 
optelsom van deze twee vormt ons zelfwaarderingsysteem. Ik 

kom vervolgens dichtbij de onderzoeken van Nathaniel 
Brandon die spreekt over The Six of Self Esteem. Echter het 
zelfvertrouwen bestaat uit een stuk keuze vrijheid en 

vertrouwen. Ons vertrouwen bouwt zich op vanuit het doen. 
Ons doen wordt voortdurend gevoed door beslissingen 
nemen, dus keuze vrijheid te hebben. Vandaar dat ik deze 

pijler onderschuif bij die van het vertrouwen. Dat zelfde geldt 
voor ons Zelfrespect. Je kunt jezelf pas voldoende 
respecteren als je integer bent, in ieder geval naar jezelf toe. 

In de praktijk is dit de moeilijkste pijler. Bijna iedere deelnemer 
aan dit onderzoek, scoort laag bij zelfrespect, met name bij 
integriteit. Dat klopt ook, want voor de meeste beroepen geld, 

om vooral niet integer te zijn (juristen, specialisten, economen, 
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politicologen). Zelfwaardering is dus een omvangrijk geheel. 

Laten we beginnen met een analyse van de fundering. Een 
mens is afhankelijk van drie belangrijke aandachtsgebieden:  

1. Voeding 

2. Zorg 

3.  Veiligheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

model: het huis van zelfwaardering
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HOOFDSTUK 1 VOEDING 

 

Om meer te begrijpen over de enorme afhankelijkheid die de 

mens heeft, beginnen we te kijken naar de bouw van ons 

lichaam. Ons lichaam is opgebouwd uit cellen. Een bundeling 

van cellen noemen we weefsels en organen. De evolutie 

kenmerkt de mens niet als een op zichzelf staand element. De 

mens is voortgekomen uit en kent een voorgeschiedenis. De 

mens past zich aan. De mens muteert voortdurend. Echter de 

basis elementen van de mens zijn allemaal op elkaar 

aangewezen, ze zijn afhankelijk van elkaar en verbonden met 

elkaar. Om onze afhankelijkheid nog meer body te geven is 

het belangrijk meer te weten over de werking van onze 

hersenen. In onze hersenen zit het centrum dat 

verantwoordelijk is voor onze afhankelijkheid, of we dit nu 

willen of niet. Ons lichaam vormt de basis van alle 

afhankelijkheid, maar ook onze conditionering (hoofdstuk 2) 

tijdens het leven is bepalend voor onze afhankelijkheid.  
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Celdeling nader bekeken 

 

 
 
 

Schema van een cel 
 
1. Nucleolus, 2. Celkern, 3. Ribosoom, 4. Vesikel, 5. Ruw 

endoplasmatisch reticulum, 6. Golgi-apparaat, 7. Cytoskelet, 
8. Glad endoplasmatisch reticulum, 9. Mitochondrion, 10. 
Vacuole, 11. Cytoplasma, 12. Lysosoom, 13. Centriool 

 
Het hele lichaam is opgebouwd uit cellen. Zoals eerder 
genoemd zijn we bekend met 350 verschillende soorten cellen 

in het lichaam. Toch heeft de wetenschap het teruggebracht 
naar 3 typeringen: ectodermcellen, endodermcellen en 
mesodermcellen. De ectodermcellen bevatten cellen die 

zorgen voor de huid, longen en zenuwstelsel. De 
endodermcellen zorgen voor onze spijsverteringsstelsel, de 
lever, galblaas, pancreas. Mesodermcellen vinden we in ons 

hart, nieren, bloed, spieren, pezen en botten. 
 
De structuur van een cel bestaat uit een cellichaam. In het 

midden zit de celkern 
Cellen hebben energie van buiten de cel nodig om hun talrijke 
processen te onderhouden. De zon brengt energie in het 

ecosysteem. Zonlicht en warmte wordt door de bladeren van 
planten omgezet in zuurstof en organische moleculen zoals 
koolhydraten, eiwitten en vetten. Organismen eten die 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nucleolus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ribosoom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vesikel_(cel)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Endoplasmatisch_reticulum
http://nl.wikipedia.org/wiki/Endoplasmatisch_reticulum
http://nl.wikipedia.org/wiki/Golgi-apparaat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cytoskelet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Endoplasmatisch_reticulum
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mitochondrion
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vacuole
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cytoplasma
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lysosoom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Centriool
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koolhydraten eiwitten en vetten op en verteren die tot kleinere 

organische moleculen Die moleculen worden verbrand voor 
energie. Die energie wordt vastgelegd in ATP ATP is het 
energiekarretje van het lichaam, overal waar energie nodig is 

wordt ATP gebruikt. De energie wordt uit het organische 
molecuul gehaald door het afbreken van een organisch 
molecuul. Daarbij komt ook energie vrij uit het overhevelen 

van lading. Het uiteindelijke doel van afbreken is het maken 
van zoveel mogelijk ATP.  
 

SPIJSVERTERING 

 
Spijsvertering is letterlijk ‘het verteren van spijzen’. Dat wil 

zeggen dat voedsel wordt afgebroken tot voedingsstoffen die 
het lichaam kan opnemen en gebruiken. Deze voedingsstoffen 
worden vervolgens omgezet in energie of bijvoorbeeld in 

bouwstoffen. Bouwstoffen hebben we nodig om te groeien, 
maar ook om beschadigde cellen in ons lichaam te vervangen.  
 

Het spijsverteringskanaal is een stelsel van buizen en 
lichaamsholten, dat in direct contact staat met de 
buitenwereld. Voedsel dat we opeten passeert 

achtereenvolgens de mond, de slokdarm, de maag, de dunne 
darm, de dikke darm en de endeldarm. Onverteerbare 
voedselresten verlaten ons lichaam vervolgens via de anus. 

Afhankelijk van de samenstelling van ons voedsel duurt dit 24 
tot 48 uur. Daarnaast spelen ook de lever, galblaas en 
alvleesklier een rol bij de spijsvertering.  

 
De spijsvertering is een ingewikkeld proces. De spijsvertering 
begint op het moment dat we iets eten of drinken. Of eigenlijk 

al daarvoor. Wanneer we voedsel zien of ruiken, gaat er 
namelijk een seintje naar onze hersenen. De hersenen zorgen 
ervoor dat de productie van speeksel en spijsverteringssappen 

op gang komt. Hieronder vindt u informatie over de functies 
van de verschillende onderdelen van uw spijsvertering.  
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In de mond wordt voedsel fijngekauwd en vermengd met 

speeksel door de tanden, kiezen en de tong. De 
speekselklieren in uw mondholte produceren speeksel, zodra 
u voedsel ziet, ruikt of proeft. Per dag wordt ruim een liter 

speeksel geproduceerd.  
Goed kauwen is belangrijk. Het maakt de voedselbrokken 
klein en toegankelijk voor de spijsverteringsenzymen, die in 

speeksel zitten. Deze enzymen maken een begin met de 
vertering. Daarnaast maakt speeksel de voedselbrij glad en 
smeuïg, zodat het makkelijk is door te slikken. De tong duwt 

de voedselbrij vervolgens naar de slokdarm. 
De slokdarm zorgt voor het transport van voedsel naar de 
maag. Voedsel dat we doorslikken, valt niet door de slokdarm 

naar beneden. Door middel van afwisselend samentrekken en 
ontspannen duwen de spieren in de slokdarmwand het 
voedsel richting de maag. Dit worden peristaltische 

bewegingen genoemd. In de slokdarm wordt voedsel niet 
bewerkt.  
Bij de overgang van de slokdarm naar de maag zit een 

sluitspiertje. Dit sluitspiertje gaat open als er voedsel vanuit de 
slokdarm naar de maag gaat. Daarna gaat het weer dicht. 
Hierdoor kan er geen voedsel en maagsap vanuit de maag 

terugstromen in de slokdarm. Zo zorgt het sluitspiertje voor 
eenrichtingsverkeer.  
In de maag wordt het voedsel gekneed en vermengd met 

maagsap. Dit maagsap wordt door de maag zelf aangemaakt. 
Maagsap bevat onder andere zoutzuur en 
spijsverteringsenzymen. De binnenkant van de maag is 

bekleed met een dikke laag slijmvlies. Deze slijmvlieslaag 
beschermt de maagwand tegen het zure maagsap.  
Maagsap speelt een belangrijke rol bij de spijsvertering. 

Zoutzuur maakt de voedselbrij toegankelijk voor de 
spijsverteringsenzymen in het maagsap. Daarnaast zorgt het 
zoutzuur ervoor dat eventuele ziekmakende bacteriën in het 

voedsel worden gedood. Een warme maaltijd blijft gemiddeld 
drie uur in de maag. Als u erg vet heeft gegeten, heeft de 
maag meer tijd nodig. Het sluitspiertje dat de maag afsluit, 

geeft voedsel in kleine porties door aan de dunne darm.  
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De dunne darm is ongeveer vijf meter lang en bestaat uit drie 

delen; de twaalfvingerige darm, de nuchtere darm en de 
kronkeldarm. De twaalfvingerige darm is het eerste deel van 
de dunne darm en is ongeveer twaalf vingerbreedtes lang. 

Hier worden spijsverteringssappen uit de alvleesklier en 
galblaas aan de voedselbrij toegevoegd. Vervolgens komt de 
voedselbrij in de twee meter lange nuchtere darm. Deze gaat 

over in de kronkeldarm. De kronkeldarm is circa drie meter 
lang. De dunne darm ligt sterk gekronkeld in de buikholte.  
In de dunne darm vindt het belangrijkste deel van de 

spijsvertering plaats. Eerst wordt voedsel afgebroken 
(verteerd) tot kleine voedingsstoffen. Deze voedingsstoffen 
worden via de wand van de dunne darm opgenomen in het 

bloed. De wand van de dunne darm is sterk geplooid, en heeft 
bovendien kleine vingervormige uitsteeksels. Dit zijn de 
darmvlokken. Door de plooien en de vingervormige 

uitsteeksels, is het oppervlak van de dunne darm ongeveer zo 
groot als een tennisveld. Door dit grote oppervlak, kunnen 
voedingsstoffen goed worden opgenomen in het bloed. 

Onverteerbare voedselresten, die het lichaam niet kan 
gebruiken, komen in de dikke darm. De ontlasting bestaat op 
dat moment uit een waterdunne brij. De dikke darm is 

ongeveer één meter lang en ligt als een omgekeerde U in de 
buikholte. Hier worden vocht en zouten onttrokken aan de 
ontlasting.  

De dikke darm gaat over in de endeldarm. In de endeldarm 
wordt ontlasting tijdelijk opgeslagen. Wanneer de endeldarm 
vol is, gaat er een seintje naar de hersenen. U krijgt dan 

‘aandrang’.  
Het duurt gemiddeld 24 uur voordat de ontlasting de hele 
dikke darm is gepasseerd. Wanneer dit veel sneller gaat, 

wordt er te weinig vocht aan de ontlasting onttrokken. U krijgt 
dan dunne ontlasting of diarree. Als ontlasting te traag door de 
dikke darm gaat, kan verstopping (obstipatie) ontstaan.  

De lever is een groot en belangrijk orgaan. De lever ligt 
rechtsboven in de buikholte, naast de maag.  
Voedingsstoffen die vrijkomen bij de spijsvertering, worden 

met het bloed naar de lever getransporteerd. De lever is onze 
kleine ‘chemische fabriek’. Voedingstoffen worden hier 
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bewerkt en omgezet in bouwstoffen of in energie. De lever 

heeft ook een ontgiftende werking. Schadelijke stoffen die ons 
lichaam binnenkomen, worden door de lever onschadelijk 
gemaakt en afgevoerd met de urine of ontlasting. Daarnaast 

produceert de lever galvloeistof (gal), die nodig is voor een 
goede vertering van vetten.  
De lever is een bijzonder orgaan; hij heeft een groot 

herstellend vermogen en een grote reservecapaciteit. Als 
bijvoorbeeld een deel van de lever wordt verwijderd, kan het 
overgebleven deel weer aangroeien en uitgroeien tot een 

volwaardige lever. Een voorwaarde is wel dat het 
achterblijvende deel van de lever gezond is. 
De galblaas is een klein orgaan, dat rechtsboven in de 

buikholte ligt. De galblaas heeft ‘slechts’ een opslagfunctie. 
Galvloeistof wordt in de lever aangemaakt. Via de galwegen 
wordt het naar de galblaas getransporteerd. Daar wordt de 

galvloeistof iets ingedikt. Als er vet eten in de maag aankomt, 
gaat er via de hersenen een seintje naar de galblaas. De 
galblaas trekt dan samen. Op die manier geeft de galblaas 

galvloeistof af aan de dunne darm. Daar is de galvloeistof 
nodig voor een goede vertering van vetten. 
In galvloeistof zitten galzouten. Deze galzouten verkleinen de 

vetten die in ons voedsel zitten tot hele kleine druppeltjes. Dit 
heet emulgeren. De spijsverteringsenzymen die vervolgens 
het vet moeten verteren, kunnen zo beter hun werk doen.  

Als uw galblaas verwijderd is, bijvoorbeeld vanwege 
galstenen, blijft de lever galvloeistof aanmaken. Via de 
galwegen komt de galvloeistof direct in de dunne darm. Dit 

gebeurt de hele dag door, in kleine hoeveelheden. U kunt 
daarom goed leven zonder galblaas.  
De alvleesklier (pancreas) is een langgerekte, trosvormige 

klier. De alvleesklier ligt achterin de bovenbuik, achter de 
twaalfvingerige darm en de maag. Hij heeft twee verschillende 
functies: 

 De alvleesklier produceert alvleeskliersap. Dit sap 
bevat verschillende spijsverteringsenzymen, die nodig 
zijn voor de vertering van suikers, eiwitten en vetten.  
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 De alvleesklier produceert de hormonen insuline en 

glucagon. Deze hormonen spelen een belangrijke rol 
bij het regelen van de bloedsuikerspiegel 

 

 
 

De gehele spijsvertering zorgt ervoor wie we zijn. Als je als 
moeder tijdens de zwangerschap misbruik maakt van je eigen 
voedsel inname, krijgt het ongeboren kindje ook hiervan de 

klappen te verduren tijdens de bouw van de organen, weefsel 
en cellen. Hierdoor kan achterstand ontstaan, die aangeboren 
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wordt genoemd. Zeker als de moeder ook nog in haar genen 

een afwijking heeft ontvangen vanuit haar ouders. Genen 
hoeven niet echt bepalend te zijn voor wie je wordt in je leven. 
Dat bewijst het onderzoek naar eeneigige tweelingen. Vaak 

verschillen die kinderen juist in gedragskenmerken. Wat maakt 
dan dat het ene kind op een wijze reageert, anders dan het 
andere kind? Ouders die zeggen, dat ze hun kinderen op de 

zelfde wijze opvoeden, maken een grote fout. Kinderen 
worden nooit op de zelfde wijze opgevoed. Grotendeels 
worden de patronen wel hetzelfde ontwikkeld, echter ieder 

kind heeft zijn eigen principes bij de eigen ontwikkeling. Dit 
komt ook voort uit de onderzoeken die bij tweelingen plaats 
vinden. Je bent wat je eet, is dus niet zo’n slechte uitspraak en 

zit dichtbij de waarheid.  
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GROEI VAN HERSENEN IN DE BAARMOEDER 
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Zwangerschap is vanaf het moment van conceptie een zeer 

gevoelige periode in de groei van je kindje. In de periode 2 tot 

ongeveer 12 weken kunnen er vele afwijkingen ontstaan in de 

ontwikkeling. Het vruchtbare eitje in de baarmoeder van een 

vrouw komt tot ontkiemen doordat er een nieuw type cel 

gevormd wordt (zygote). Vanaf de bevruchting worden de 

chromosomen willekeurig gepaard tijdens het proces van 

genetische overdracht van zowel de vader als moeder 

(meiose). In dit ontkiemende stadium ontstaat er een unieke 

genetische code voor het nieuwe leven.  

Tegen de baarmoederwand ontstaat de gastrula. Het begin 

van een mensje. De lichaamsstructuren nemen een vorm aan. 

Het hele lichaam is opgebouwd uit cellen. We spreken van 

zo’n 350 verschillende soorten cellen. In de biologie is de cel 

de kleinste eenheid waaruit ieder organisme of levend wezen 

is opgebouwd en die alle genetische informatie van dat 

organisme bevat. In de celkern zit onze DNA opgeslagen. Om 

het ons makkelijker te maken kunnen we de cellen in 3 

soorten opdelen: 

1. Ectodermcellen (huid, longen en zenuwstelsel) 
2. Endodermcellen (o.a. spijsverteringstelsel, lever) 

3. Mesodermcellen (hart, nieren, bloedcellen, botten, 
spieren, pezen) 

 Pas na twee weken spreken we over het embryo. De 

hersenen beginnen vanaf 3 weken zich te ontwikkelen. Het 

zenuwstelsel ontstaat uit twee gebieden, het bovenste deel 

(craniale deel) zijn de hersenen en het onderste  (caudale) 

deel vormt het ruggemerg. In de hersenen ontwikkelt zich 

vanaf de vierde week drie onderdelen, namelijk de 

voorhersenen, de middenhersenen en de achterhersenen. We 

noemen dit hersenblaasjes. In de vijfde week splitsen deze 

onderdelen zich in totaal 5 delen. In de zesde week ontstaan 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Organisme
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er twee hersenhelften. In de 7e week vormt er zich een 

vlechtwerk van het zenuwstelsel, voorzien van hersenvocht. 

De basis van de schedel is gezet. De eerste bewegingen die 

we kunnen constateren zijn de hartslagen. Deze beginnen bij 

3 weken, waarbij embryo slechts maximaal één centimeter 

lang is). Eigenlijk begint het zenuwstelsel zich pas te vormen 

nadat de hartslagen gestart zijn.  

In de achtste week spreken we over de foetale fase. De vrucht 

wordt nu foetus genoemd. Tot aan de 38ste week blijft het 

foetus heten. Tijdens deze periode ontwikkelt zich het 

zenuwstelsel, van waaruit onder andere de motoriek gestuurd 

wordt. Er ontstaan cellen en weefsels (groepen cellen) die 

onmisbaar zijn voor de controle van verschillende delen van 

het lichaam vanuit het zenuwstelsel. Een clustering van 

weefsels zorgen weer voor de groei van organen.  

In de derde maand van de foetale fase voltrekt zich een 

ingewikkeld plooiingsproces van de hersenen waardoor ze 

zich in een aantal kleinere kwabben splitsen. De cortex 

(buitenste deel van de grote en kleine hersenen) krijgt een 

groter oppervlakte.  

Tot zo’n 16 weken maakt de foetus zo’n 20.000 bewegingen 

per dag. Hoe het komt, dat de foetus zo in beweging is kan 

men op dit moment nog niet verklaren. Gedacht wordt dat de 

bewegingen dienst doen om de groei van het zenuwstelsel te 

begeleiden, of de bewegingen vormen juist de groei van het 

zenuwstelsel, of heeft er niets mee te maken.  

Het auditieve (gehoor) gedeelte heeft al een volwassen niveau 

bereikt bij de 24e week. De foetus kan reageren op geluiden. 

Gezien het vroege opkomen van gecoördineerde bewegingen 

is het duidelijk dat veel foetaal gedrag gereguleerd moet 
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worden door systemen in het ruggenmerg en de lagere 

hersenstam.  

In de vierde maand ontwikkelen de kleine hersenen zich 

(cerebellum).  

De functies die uiteindelijk worden gestuurd door de 
hersenhelften zijn denken, leren, geheugen, spraak, zicht, 

gehoor, vrijwillige bewegingen, en probleemoplossing. Tegen 
week 6 groeien de hersenhelften onevenredig sneller dan 
andere delen van de hersenen. Primitieve hersengolven zijn al 

wel na 6 weken en 2 dagen geregistreerd. Tegen week 8 zijn 
de hersenen heel complex en maken ze vrijwel de helft van 
het totale lichaamsgewicht van het embryo uit.  

 
De groei zet zich in een uitzonderlijk tempo voort.  
Stagnerende ontwikkelingen van de hersenen in de 

baarmoeder komen voort uit de constitutie van de moeder. Als 
de moeder zich bevind in overmatige stress activiteiten die 
niet voldoende worden afgebouwd, ontstaan er aanmaak van 

stresshormonen. Deze aanmaak staat de groei en 
ontwikkeling van de hersenen van de baby in de weg staan. 
Tevens is de eet & drinkgewoonte van moeder belangrijk bij 

de ontwikkeling van de hersenen. Na het eten worden 
wederom neurotransmitters bij moeder aangemaakt die weer 
effect kunnen hebben op de groei in de baarmoeder.  Alcohol, 

drugs, overmatig snoepen, roken zijn wederom ongezond voor 
de natuurlijke groei van de foetus.  

Als na de geboorte gezondheidsproblemen ontstaan kan het 
een gevolg zijn van nadelige invloeden tijdens de groei in de 

baarmoeder. Het is erg moeilijk om dit nader vast te stellen. 
Op dit moment is wereldwijd onderzoek gaande de effecten 
van alle stofdeeltjes in ons lichaam in kaart te brengen. In de 
toekomst komt er in ieder geval inzicht in ons groei proces.  
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HERSENSTAM 

Als eerste ontwikkelt zich de hersenstam. De hersenstam is te 

vinden als verlengde van ons ruggenmerg. Vijfhondermiljoen 

jaar geleden begon bij primitieve gewervelde dieren het merg 

te verlengen en uit te stulpen. Aan de achterzijde zit het 

zogenaamde reptielen brein. Dit brein is ingesteld op 

waakzaamheid en waarschuwt het organisme als er 

belangrijke informatie binnenkomt. Daarnaast regelt dit brein 

de basisfuncties om te overleven, zoals ademhaling en 

hartslag. De kleine hersenen zijn belangrijk bij het 

voortbewegen en evenwicht bewaren.  

 

Tweehondermiljoen jaar geleden ontstonden bij de lagere 

zoogdieren, de midden en tussen hersenen. We noemen dit 

het limbisch systeem. Dit stuk brein speelt een grote rol bij 

emoties die met overleven te maken hebben, namelijk het 

vechten of vluchten. Het verzorgt de lichaamstemperatuur, het 

hartritme en het bloedsuikergehalte. Zeventig miljoen jaren 

geleden ontstond “het schors” gedeelte van de hersenen, of 

wel de cortex genaamd. Enkele miljoenen jaren geleden 



30 

 

ontwikkelde bij de mensachtige iets dat wat wij nu het 

“bewustzijn” noemen. Het is nog maar zo, dat slecht enkele 

honderduizendjaar geleden het brein in staat is geweest om te 

reflecteren. Vanaf dat moment begint het wezen op een mens 

te lijken en te handelen naar de mogelijkheden van een mens. 

Dit brein coördineerde alle bewegingen via automatische 

reflexen op zintuigelijke prikkels van buitenaf en reageerde op 

stimulansen die van binnen in het lichaam door hormonen 

werden gestimuleerd. Belangrijk bij het paren, eten, slapen en 

ademhalen.   

De hersenstam, die al actief is in de baarmoeder en volledig 

operationeel is bij de geboorte, heeft minder aan ervaringen 

en leren te danken dan ieder ander hersengebied. Gelegen 

aan de bovenzijde van de wervelkolom, levert de hersenstam 

de neurale machinerie die nodig is voor de regulering van 

elementaire lichaamsfuncties (zoals hartslag, ademhaling en 

spijsvertering) en zorgt hij voor de reflexen, inclusief de 

reflexen die het gehechtheidproces aan zwengelen.  Een hoog 

niveau van arousel  gaat samen met de activatie van het 

sympatische deel van het autonome centrale zenuwstelsel 

(spanning-stress), dat ons voorbereidt op vechten of vluchten, 

door de ademhaling en de hartslag te versnellen en bloed 

naar de ledematen te stuwen. Een laag niveau van arousel 

gaat samen met de activatie van het parasympatische 

zenuwstelsel, wat in het uiterste geval leidt tot tonische 

mobiliteit, ofwel bevriezing genaamd. Aan de hersenstam 

ontspringt een tweetakkige hersenzenuw, de nervus vagus, 

die bepalend is voor onze uiteenlopende reacties in situaties 

die we als veilig, gevaarlijk of levensbedreigend beschouwen. 

Als wij ons veilig voelen, trekt de gemyelineerde ventrale 

nervus vagus, aan de vagale rem, die het sympatische 

zenuwstelsel deactiveert (het lichaam tot rust brengt, hartslag 

vertraagt), zodat sociaal contact weer mogelijk is.  
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Bij irritaties, frustraties, woede wordt het sympatische 

zenuwstelsel geactiveerd. Relativeren en nadenken is dan niet 

mogelijk. Adrenaline wordt aangemaakt en die moet eerst uit 

het lichaam verwijderd worden, door boos te zijn. Onder boos 

zijn verstaan we niet de agressie die mensen hanteren als 

afvloeiing. Agressie is aangeleerd gedrag om de ander leed 

aan te doen, ten gunste van je zelf. Boosheid staat voor het 

aangeven van grenzen, voor het moeten vechten als het erop 

aankomt. Als je boosheid niet kunt beleven, krijg je last van de 

borststreek (hartkwalen, hart afwijkingen, hartaanvallen, 

keelproblemen). Boosheid is dus functioneel. Agressie niet! 

Belangrijkste is dat het ventrale vagale systeem niet alleen de 

regulator is van inwendige organen, zoals hart of spierstelsel, 

maar ook belangrijk en doeltreffend is bij doeltreffende sociale 

communicatie (lichaamstaal). Een van de klinische implicaties 

is dat wij bij een behandeling rekening moeten houden met de 

aan de hersenstam gerelateerde patronen van overmatig en 

onvoldoende arousal bij onze cliënten. Vooral bij cliënten die 

getraumatiseerd zijn, is het slagen van een behandeling 

afhankelijk van ons vermogen hun niveau van arousal 

nauwkeurig in te schatten en effectief te moduleren, naast hun 

behoefte aan het aangaan van een relatie. Dit vereist scherpe 

aandacht voor het lichaam, met name de non-verbale 

communicatie en de nuances van de therapeutische 

interventies. 
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LIMBISCH SYSTEEM 

Net aan het einde van de hersenstam begint een nieuw 

gebied zich te manifesteren als het gebied van onze emoties. 

Het limbisch systeem omvat een aantal belangrijke functies, 

namelijk: hippocampus (korte termijn geheugen), 

hypothalamus, Amygdala, Pons.  

Ons limbisch systeem is 

ruwweg vergelijkbaar met 

het prehistorische 

zoogdierbrein dat we met 

andere zoogdieren 

gemeen hebben. Het wordt 

ook wel `emotionele´ brein 

genoemd. Wij verwerken 

daar onze gevoelens. Dit is 

van cruciaal belang, omdat 

emoties ons niet alleen het 

fundamentele middel 

verschaffen waarmee we 

onze ervaringen intuïtief 

beoordelen, maar ons ook helpen aan de non-verbale taal die 

effectieve sociale interactie mogelijk maakt.   

Het limbisch systeem is tevens van belang voor herinneringen, 

leren en motivatie. Het limbischsysteem is de plaats waar de 

binnen wereld en buitenwereld elkaar ontmoeten. Hier werken 

wij op emotioneel niveau de relatie uit tussen ons zelf en de 

veeleisende realiteiten van de buitenwereld. Op basis van 

concrete ervaringen en herhalingen leren we wat we kunnen 

doen en verwachten. Al vanaf de eerste contacten of 

aanraking met moeder beginnen  we met te beslissen of we 

ons wel of niet tot haar kunnen wenden om op ons gemak te 
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worden gesteld. Of onze huilbuiken nu haar geruststellende 

aanwezigheid oproepen of dat onze ontreddering haar 

ergernis of onverschilligheid uitlokt, deze ervaringen worden 

hoe dan ook opgeslagen in de emotioneel herinnering en 

daarmee worden ze de richtlijn van onze inschattingen van 

veiligheid of risico in daaropvolgende gehechtheidgerelateerde 

situaties. Het herbergt twee structuren die van belang zijn.  

De amygdala die bij geboorte al behoorlijk ontwikkeld is, kun 

je zien als sensorische toegangspoort tot het limbisch 

systeem. Samen met de nervus vagus van de hersenstam, die 

maakt dat wij lichamelijke gewaarwording van de 

binnenwereld (hart, longen, ingewanden) bewust ervaren, is 

de amygdala verantwoordelijk voor onze instinctieve reacties 

op de dingen die wij ervaren.  

 

De amydala is onze overlevingscentrale. Binnen een fractie 

van een seconde kan de amygdala zintuiglijke input 

beoordelen (boos gezicht, grommen van een hond, etc.), 

vooral als deze input te maken heeft met gevaar of veiligheid. 

Doordat de amygdala de hersenstam een signaal geeft dat 

deze het sympatische zenuwstelsel moet activeren, vertaalt 

deze hersenstructuur zijn vrijwel onmiddellijk gepleegde 

inschattingen van gevaar in lichamelijke reacties die het 

lichaam erop voorbereiden om te vechten of te vluchten. 
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Omdat de amydala evenzeer een orgaan voor herinneringen 

als voor evaluaties is, slaat deze structuur ervaringen op in de 

vorm van presymbolische´emotionele herinneringen`. 

Helemaal buiten ons bewustzijn vervormen deze voor taal 

ontoegankelijke sporen van het verleden (vooral trauma´s) de 

manier waarop we onze ervaringen in het heden beoordelen. 

De amygdala speelt een grote rol bij het vormen en opslaan 

van herinneringen aan emotionele gebeurtenissen, het 

onthouden van gevoelsinformatie. Dit kan gericht zijn op angst 

(gevaar), boosheid (verdediging en aanval) en seksuele 

activiteit. 

De hippocampus moduleert de bij de amygdala bestaande 

neiging tot lukrake, onbeheerste en overgevoelige reacties. Dit 

hersengebied, dat gespecialiseerd is in het ordenen van 

informatie mop grond van volgorde en context, stelt ons in 

staat om heel anders te reageren op een ratelslang die vlak 

voor ons over een paadje kronkelt, dan op een opgerolde 

ratelslang achter het glas van een terrarium.  Terwijl de 

amydala, die niet over dat vermogen tot differentiatie beschikt, 

de accelerator is die het sympatische zenuwstelsel voorbereidt 

op actie, is de hippocampus de rem die het parasympatische 

zenuwstelsel in werking stelt, waardoor we tot rust kunnen 

komen. De hippocampus zet herinnering en waarneming in 

een betekenisvolle context. Het is een sorteerplaats van 

waarnemingen. Bij stress verschrompelt dit deel van de 

hersenen. Bij langdurige stress kan dit deel oververhit raken 

en het lichaam lamleggen (burn-out). Na een overmaat aan 

trauma’s is de stress aanzienlijk hoog en is de functie van de 

hippocampus aanzienlijk laag. Dit wordt in stand gehouden 

omdat de hersenen ook zorgen voor de aanmaak van 

hormonen om te overleven (vechten, vluchten). Met name de 

hormonen adrenaline, nor-adrenaline en cortisol bieden die 

spanning in het lichaam enorme oververhitting.  
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Als je veel piekert of in de stress blijft zitten, krijgt het 

parasympatische zenuwstelsel niet de juiste signalen om tot 

rust te komen. De hippocampus kan dan niet zijn werk doen, 

om bijvoorbeeld ons slaapritme  of pijnappelklier te activeren. 

Bij lange periodes van spanning en stress volgt vanzelf een 

lichamelijke correcties door middel van een burn out in te 

luiden.  

Klinisch gezien is het van belang om ons te realiseren dat de 

hippocampus pas in werking treedt tijdens het tweede of derde 

levensjaar, met als gevolg dat de dingen die in eerste 

levensperiode worden ervaren en geleerd, in de amygdala 

worden vastgelegd als onbewuste emotionele herinneringen 

die doorgaans globaal en overmatig gegeneraliseerd zijn en 

daardoor onevenredig invloedrijk. In counseling of therapie 

kunnen zulke herinneringen alleen toegankelijk zijn via de 

sensaties, gevoelens of impulsen van de cliënt, die op hun 

beurt de uiting zijn van lichamelijke, emotionele representaties 

van vroege ervaringen. Daarentegen zijn de herinneringen die 

worden vastgelegd door de hippocampus – waarvan de 

verbindingen met de hogere hersencentra van de cortex tot 

laat in de adolescentie blijven rijpen – expliciet: ze zijn door 

middel van taal op te halen en ze worden in de juiste context 

geplaatst op basis van tijd, plaats en persoon. Terwijl veilig 

gehechte relaties ervoor kunnen zorgen dat de zich 

ontwikkelende hippocampus van het kind een tegenwicht 

tegen de reactiviteit van de amygdala biedt, kan een acuut en 

relationeel trauma ertoe leiden dat de hippocampus tijdelijk 

geblokkeerd raakt of beknot wordt in zijn ontwikkeling, 

waardoor de reactiviteit van de overmatig alerte amygdala min 

of meer ongemoduleerd kan blijven.   

We weten inmiddels dat de amygdala een volwassen karakter 

krijgt bij een jaar of 9. Dit maakt dat rond die periode erg veel 
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aandacht gegeven wordt aan het ervaren van de dood of 

overmatige angst. Tijdens de ontwikkeling van de hersenen 

zien wij steeds wanneer de amygdala groeit doordat het kind 

dit laat zien. Bijna geen enkele ouder weet dit en houdt er 

rekening mee. Deze fasen gaan gepaard met angstige 

periodes en boosheid of woede uitbarstingen van het kind.  

Als hulpverlener kun je hier veel mee, door te kijken in welk 

stadium het kind zit. Dan is advies naar de ouders van belang 

om het kind niet met een trauma op te zadelen. Niet te min is 

de angstrespons een geconditioneerde reactie, een 

voortbrengsel van een nop associaties gebaseerd leerproces. 

Een gehechtheidtrauma uit het verleden kan heel goed een 

associatie hebben gecreëerd tussen intimiteit en gevaar.  

De hippothalamus is het verbindingsstation naar de overige 

hersenfuncties. Het zorgt ervoor dat de aanmaak van 

hormonen begint, het zorgt ervoor dat de verbinding tot stand 

komt van de hippocampus naar de cortex (lange termijn 

geheugen), het brengt zintuigelijke prikkels over, is een filter 

voor alle prikkels die we opdoen (brengt prioriteiten aan), zorgt 

voor voldoende visuele en auditieve waarnemingen en 

integreert emotionele en expressieve prikkels.  

Belangrijk hersendeel is de Pons. Deze zorgt ervoor dat 

prikkels van het evenwichts- en gehoororgaan worden 

doorgegeven aan de kleine hersenen. Maakt de verbinding tot 

stand tussen grote en kleine hersenen. Bij trauma’s neemt de 

pons de regie over (overlevingsmechanisme). Zorgt voor de 

juiste ademhaling, zuurstof toevoer, afsluiten spijsvertering en 

met een overdosis aan hormoonaanmaak kan het lichaam 

functioneren om te vechten of te vluchten. De hersenen 

worden verder uitgeschakeld (ons denken). Intuïtief handelen 

is het vervolg. De pons beschermt de hersenen tegen 
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overbelasting. Als de hippocampus te veel te verwerken krijgt, 

neemt de pons het over.  

CORTEX 

Boven de hersenstam en het limbisch systeem ligt de 

cerebrale cortex, of hersenschors, de buitenste laag van de 

grote hersenen. Dit zorgt ervoor dat wij wijs kunnen worden uit 

onze ervaringen en regelt tegelijkertijd onze interactie met de 

wereld om ons heen. Dit is het deel van de hersenen dat als 

laatste ontstaat en slechts geleidelijk, met de aanwas van 

ervaringen en nieuwe kennis, tot rijping komt. Dit proces dat 

vrijwel ons hele leven wordt voortgezet. De achterste 

gebieden van de cortex dienen voor gewaarwording van de 

fysieke werkelijkheid via de vijf zintuigen en het lichaam, terwijl 

de frontale gebieden gespecialiseerd zijn in de verwerking van 

informatie uit andere delen van de hersenen en in het sturen 

van ons gedrag.  
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De frontale cortex kun je zien als het uitvoerende brein, dat 

bewust denken, plannen maken, herinneringen, doelbewust 

handelen, gerichte aandacht en abstract redeneren mogelijk 

maakt. Het is de zetel van de taal en van die ideeën en 

mentale representaties die op een hoger, bewust niveau 

kunnen worden gebracht, waar ze overwogen en 

gemanipuleerd kunnen worden. De frontale cortex kun je zien 

als het neurale substraat voor de symbolische, reflectieve en 

mindfullnessgerelateerde dimensies van het zelf. Het meest 

geavanceerde gedeelte van de cortex is de prefrontale cortex. 

Dit gedeelte is onderverdeeld in twee hoofdgebieden. Het 

eerste gebied, dat gespecialiseerd is in cognitieve intelligentie, 

is het dorsolaterale gebied, dat in verbinding staat met de 

hippocampus en de op taal ingestelde linker hersenhelft. Het 

dorsolaterale prefontale gebied is gekarakteriseerd als de 

rationele hersenfunctie en als belangrijk betrokkene bij het 

willekeurige brein. Het stelt ons in staat bewust na te denken 
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over wat we ervaren, om onze aandacht doelbewust te richten 

op onze percepties, herinnerin genen ideeën om, zo nodig, te 

putten uit onze mentale verleden, heden en toekomst.  

De middelste prefrontale cortex is een integrerend gebied, dat 

het eigenlijke lichaam, de hersenstam, het limbisch systeem 

en de hersenschors met elkaar verbindt. Dit gebied wordt 

gezien als mediator tussen gehechtheidgedrag, 

affectregulatie, sociale communicatie en mentaliseren. Dit 

gebied lijkt verantwoordelijk voor de ontcijfering van 

emotionele signalen door middel van het vermogen dat het 

ons geeft om non-verbale aanwijzingen, zoals 

gezichtsuitdrukkingen, gebaren en de toon die iemand 

aanslaat, af te lezen. Het gebied erboven en erachter, de 

cortex cingularis anterior, speelt een cruciale rol bij 

gehechtheid, affectregulatie en mentaliseren. Onderzocht is 

dat dit gebied het fundament is voor moederlijk gedrag, voor 

het impliciete en expliciete zelfgevoel en voor de bewuste 

beleving van emoties. Dit gebied is ook de bron van de meest 

geïntegreerde visie op de toestand van het lichaam. Ten slotte 

lijkt dit gebied ook verantwoordelijk te zijn voor de sturing van 

de aandacht, van moment tot moment en van de motorische 

reacties op basis van emotie.  

Het derde gebied is de insula. Dit gebied staat voor het besef 

van onze eigen lichamelijke toestand, met name gericht op de 

inwendige organen. Daarnaast zou de insula een centrale rol 

kunnen spelen in ons vermogen om de emoties van anderen 

te voelen.  

De cortex registreert via zintuiglijke en lichamelijke ervaringen 

zich herhalende ervaringspatronen als herinneringen die 

bepalend zijn voor voorspellingen over wat we in de nabije en 

verre toekomst kunnen verwachten. Deze herinneringen, die 

opgeslagen worden als patronen van synaptische 
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verbindingen tussen neuronen, hebben 3 definiërende 

kenmerken: ze zijn autoassociatief, ze behelzen invariante 

representaties en ze hebben een hiërarchische structuur.  

Visuele herinneringen biedt de duidelijkste voorbeelden. 

Terwijl ik met mijn dochtertje verstoppertje speel, zie  ik  haar 

voet onder de gordijnen uit steken en onmiddellijk visualiseer 

ik haar hele lichaam. Het feit dat het geheugen autoassociatief 

is, houdt in dat het deel het geheel completeert. In een duister 

theater wordt mijn aandacht getrokken door een vaag 

waargenomen profiel, enkele rijen verderop. Enkele 

ogenblikken later wordt het vagelijk bekende profiel plotseling 

herkenbaar, wanneer het haarscherpe beeld van het gezicht 

van een vriend opduikt in mijn geest. Invariante 

representaties, zijn neuronale patronen in de cortex. Die alle 

dingen die wij ervaren opslaan als vormen, onafhankelijk van 

variatie in detail. Het meeste wat je gewaarwordt komt niet 

binnen via de zintuiglijke wijze, maar is meer een herinnering.  
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VERBINDINGEN 

In onze hersenen vinden miljarden verbindingen plaats 

(sematic). Als we naar de symantic van een kind kijken zie je 

al snel een enorme groei aan activiteiten tussen het derde en 

vijfde levensjaar.  
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De verbindingen komen tot stand doordat een synaps een 

prikkel doorgeeft. Al onze waarnemingen komen binnen in de 

hippocampus (ons korte termijn geheugen). Dat kan door 

prikkels zijn, wat wij waarnemen, of worden door onze 

zintuigen ontvangen. Deze filtert normaal gesproken alle 

ontvangsten en verdeeld het over de rest van de hersenen en 

lichaamsfuncties.  

Ons bewustzijn begint rond de 9e maand pas vorm aan te 

nemen. Aan de hand van vele herhalingen worden reacties, 

reflexen opgeslagen in ons lange termijn geheugen (cortex). 

We zijn dus afhankelijk van de context rond de waarneming. 

Als de waarneming herhaald wordt krijg je een verbinding in 

de cortex. Zintuigen nemen waar, echter geven aan de 

waarneming geen betekenis. Dat doet de cortex. 

 

Alle verbindingen die gemaakt worden zijn weer afhankelijk 

van de neurotransmitters die voor verdere opvolging zorgen. 
Een neurotransmitter is een molecuul dat signalen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Molecuul
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overdraagt tussen zenuwcellen ('neuronen') in het 

zenuwstelsel. De plek waar deze signaaloverdracht 
plaatsvindt heet een synaps. 

Neurotransmitters hebben een zeer belangrijke functie in de 
hersenen. Ze reguleren bijvoorbeeld onze stemmingen, 

eetlust, slaap en onze reactie op pijn. Onze hersenen zijn 
opgebouwd uit cellen die we neuronen noemen. Deze 
neuronen communiceren door chemische stoffen - 

neurotransmitters- en elektrische impulsen. Deze 
neurotransmitters worden vrijgegeven in verbindingen, 
synapsen genaamd. In een fractie van een seconde komen de 

neurotransmitters in contact met de naastgelegen neuronen. 
Het oppervlak van deze neuronen zit vol verschillende 
eiwitmoleculen,receptoren genaamd. 

De neurotransmitter 'zwemt' in het vocht dat door de synapsen 

vloeit om zo in contact tekomen met de voor hém specifieke 
receptor. Hij geeft het elektrische signaal door waarna de 
boodschap als het ware verder door de hersenen 'reist'. Als de 

neurotransmitter zijn werk heeft gedaan zijn er twee opties: óf 
hij wordt weer door zijn neuron opgenomen en blijft dus in 
circulatie óf hij wordt afgebroken door een enzym, zoals 
bijvoorbeeld mono-amino-oxydase. 

Een stof wordt doorgaans beschouwd als neurotransmitter als 
het voldoet aan de volgende vier criteria: 

1. Het wordt gesynthetiseerd in de zenuwcel. 
2. Het is aanwezig in het zogenaamde presynaptische 

uiteinde van een zenuwcel en wordt in zulke 
hoeveelheden afgescheiden dat het een duidelijke 
actie uitlokt in het postsynaptische neuron of het 

orgaan waaraan het verbonden is. 
3. Als een redelijke hoeveelheid van de stof van buitenaf 

(exogeen) wordt toegediend moet de stof de werking 

van de endogeen afgescheiden stof nabootsen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zenuwcel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zenuwstelsel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Synaps
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zenuwcel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Synaps
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4. Er bestaat een specifiek mechanisme voor het 
verwijderen van de stof van de plek waar het actief is.  

In de cel zijn neurotransmitters opgeslagen in kleine 
synaptische blaasjes. Ze worden zodra er een zenuwsignaal 
komt heel snel uit de cel vrijgemaakt door middel van 

exocytose, en diffunderen dan over de synaps om aan de 
receptoren die aan de buitenkant van de ontvangende cel te 
vinden zijn te binden. Afbraak  vindt plaats door enzymen die in 

de synaps aanwezig zijn. Sommige neurotransmitters worden 
echter ook hergebruikt; speciale eiwitten in de presynaptische 
zenuwcel zorgen dan voor heropname van de 
neurotransmitter. 

Er zijn neurotransmitters die de activiteit van de zenuwcel die 
zij bereiken stimuleren, en er zijn andere die de activiteit van 
het bereikte neuron kunnen remmen. De belangrijkste 

stimulerende neurotransmitter is glutamaat, de belangrijkste 
remmende neurotransmitter is GABA (gamma-
aminoboterzuur). Een verstoring van de natuurlijke 

verhoudingen stimulerende (excitatoire) en remmende 
(inhibitoire) neuronen is mogelijk een oorzaak van epilepsie. 

Stoffen die de werking van een neurotransmitter (of een 
hormoon) stimuleren, noemen we agonisten. Stoffen die de 

werking remmen heten antagonisten. Er zijn ook stoffen die de 
activiteit van de afbreekenzymen stimuleren of remmen; deze 
stoffen hebben dus indirect ook invloed op de activiteit van 

neurotransmitters. Veel sterke natuurlijke en synthetische 
vergiften en geneesmiddelen werken op neurotransmitters of 
hun receptoren 

Belangrijke neurotransmitters zijn: 

Serotonine: stemmingsregulator en voorstof van melatonine. 

Onbalans in serotonine is verantwoordelijk voor een groot 

aantal klachten zoals depressies, eetstoornissen en 

slaapproblemen. Dopamine en Noradrenaline: De 'Feel Good' 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cel_(biologie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Synaptische_blaasjes
http://nl.wikipedia.org/wiki/Exocytose
http://nl.wikipedia.org/wiki/Diffusie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Receptor_(biochemie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Enzym
http://nl.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%AFne
http://nl.wikipedia.org/wiki/Epilepsie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hormoon
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Agonist_(biochemie)&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Antagonist_(medicijnen)&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vergif
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geneesmiddel


45 

 

neutransmitters voor energie en controle. Een laag dopamine-

niveau in de hersenen is verantwoordelijk voor de symptomen 

van de ziekte van Parkinson. GABA: rustgevende 

neurotransmitter. Een verlaagd niveau GABA wordt 

geassocieerd met angst en epilepsie. Adrenaline: stimulator. 

Helpt bij de reactie van het lichaam op stress. Acetylcholine: 

betrokken bij herinnering, gedachten en alertheid. Een 

verlaagd niveau van deze neurotransmitter associeert men 

met de ziekte van Alzheimer. Glutamaat: 'ophitsende' 

neurotransmitter betrokken bij het cognitieve vermogen van de 

hersenen, herinnering, beweging, maar ook bij versnelde 

afsterving van neuronen. Endorphinen: geven een gevoel van 

euforie. 

 

Voorbeeld van een neuron in de hersenen. 

 

Een receptor ontvangt de prikkel en stuurt dit door. De cortex 

geeft er een betekenis aan. De betekenis is opgebouwd uit 
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ervaringen en herhalingen. Afhankelijk van de betekenis die 

het unieke mensje eraan gegeven heeft of die hij verkregen 

heeft vanuit een voorbeeld functie tijdens het coping proces. 

Razendsnel vinden deze verbindingen plaats.  

 

 

 

Als nu blijkt dat aan de hand van herinneringen een context 

gecreëerd kan worden, kun je begrijpen hoe afhankelijk we 

zijn van omgeving, voorbeeld figuren en ervaringen. 

Daarnaast zijn we nog eens afhankelijk van alle middelen die 

we toegediend krijgen via voeding of omgeving (roken).  

De hersenen, ook het brein genoemd, vormen het deel van 

het centrale zenuwstelsel dat zich in het hoofd bevindt. De 
hersenen zijn een complex orgaan; het menselijk brein is 
opgebouwd uit vele tientallen miljarden neuronen 

(zenuwcellen) waarvan elk in verbinding staat met een groot 
aantal andere neuronen, soms vele duizenden. De hersenen 
besturen en coördineren sensorische systemen, beweging, 

gedrag en homeostatische lichaamsfuncties zoals 
ademhaling, bloeddruk en lichaamstemperatuur. De hersenen 
zijn de bron van beweging, geheugen, cognitie (bewustzijn) en 

emotie. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Centrale_zenuwstelsel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofd_(anatomie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mens
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zenuwcel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Homeostase_(fysiologie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ademhaling_(mens)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloeddruk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lichaamstemperatuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Motoriek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geheugen_(mens)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cognitie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bewustzijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Emotie


47 

 

 
Anatomie 

In de meeste hersenen is een verschil zichtbaar tussen grijze 
stof en witte stof. Grijze stof bestaat uit de cellichamen van de 
neuronen, witte stof bestaat uit de vezels (axonen) die de 

neuronen over lange afstand verbinden. De buitenste lagen 
noemt men de cortex cerebri of hersenschors. Deze bestaat 
voornamelijk uit grijze stof. Behalve in lagen komen 

cellichamen ook voor in kernen. Ze zijn over het gehele 
centrale zenuwstelsel verspreid. De axonen in de witte stof 
zijn omgeven door een vettige, beschermende en isolerende 

laag: myeline. Myeline is verantwoordelijk voor de kleur van de 
witte stof. 
De hersenen zijn in te delen in verschillende gebieden:  

Cerebrum (grote hersenen) 
Cerebellum (kleine hersenen) 
Hersenstam 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Anatomie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grijze_stof
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grijze_stof
http://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_stof
http://nl.wikipedia.org/wiki/Axon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cortex_cerebri
http://nl.wikipedia.org/wiki/Myeline
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_hersenen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_hersenen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hersenstam
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Het belangrijkste deel van het centrale zenuwstelsel. De 

mogelijkheden die de menselijke hersenen bieden, worden als 
het voornaamste verschil tussen mensen en dieren 
beschouwd. De hersenen maken dat we ons bewust zijn van 

ons bestaan. Volgens de huidige theorieën zijn dieren zich wel 
bewust van hun omgeving, maar dit bewustzijn is minder ver 
ontwikkeld dan bij de mens. Als we de structuur en de 

ontwikkeling van de menselijke hersenen vergelijken met die 
van het dier, is de overeenkomst opvallend. De hersenen 
ontwikkelen zich als een uitgroeisel van het ruggenmerg. In de 

volledig ontwikkelde hersenen kunnen we vier delen 
onderscheiden: het verlengde merg, de achterhersenen, de 
middenhersenen en de voorste hersenen. 

Bij apen en bij de mens heeft het voorste deel zich zover 
ontwikkeld dat dit over de andere hersendelen is uitgegroeid. 
Men spreekt van grote hersenen (cerebrum), bestaande uit 

twee symmetrische hemisferen (hersenhelften). De buitenste 
laag is de schors (cortex). Het middendeel van de hersenen 
(thalamus) is een aftakking van de onderzijde van de voorste 

hersenen. Het bevat twee belangrijke regulerings- en 
schakelcentra, de thalamus en de hypothalamus. Onderaan 
de hypothalamus bevindt zich nog een klein 

hersenaanhangsel, de hypofyse, dat voor een groot deel wordt 
bestuurd door de hypothalamus. In de thalamus worden 
sensibele prikkels vanuit het ruggenmerg uitgeselecteerd en 

overgeschakeld naar de grote hersenen. Het achterste deel 
heeft zich ontwikkeld tot de kleine hersenen (cerebellum), die 
eveneens uit twee gelijke helften (hemisferen) bestaan. Deze 

dienen voor bewegingscontrole en -coördinatie. De 
hersenstam bevat het verlengde merg (medulla oblongata) en 
gaat aan de onderzijde over in het ruggenmerg. In het 

verlengde merg bevinden zich structuren die van belang zijn 
voor de vitale functies (ademhaling, bloeddruk, slaap).  
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(in het ruggemerg ligt de grijze stof centraal en wordt omsloten 
door de witte stof [1]. 
In de tussenhersenen zijn grijze en witte stof afwisselend 

verdeeld [2]. 
In de eindhersenen ligt de grijze stof aan de buitenrand. Deze 
vormt de hersenschors, cortex, terwijl de witte stof binnen ligt. 

[3]) 
 
Aan de buitenkant van de hersenen is de grijze stof van de 

hersenschors gelegen, die uit cellichamen van zenuwcellen 
bestaat. Binnenin de hersenen bevindt zich de witte stof. Dit 
zijn de uitlopers van de zenuwcellen, waardoor de diverse 

delen van de hersenen onderling en met het ruggenmerg 
verbonden zijn. De witte kleur is het gevolg van de isolerende 
laag waarmee deze uitlopers zijn omgeven. De hersenen 

bevatten miljarden zenuwcellen. Zij zijn reeds aanwezig vanaf 
de geboorte, hetgeen verklaart waarom baby's een naar 
verhouding groot hoofd hebben. Het aantal zenuwcellen 

neemt nooit toe; wel worden de cellichamen groter en vindt 
verdere isolering van de zenuwvezels plaats gedurende de 
eerste levensjaren. Na de puberteit zet het 

verouderingsproces van het zenuwstelsel reeds in en 
beginnen de hersencellen af te sterven, met een snelheid van 
ongeveer 50.000 per dag. Dit betekent dat zo'n 20 miljoen 

cellen per jaar afsterven. 
Deze degeneratie van hersencellen zal normaal gesproken 
pas op hoge leeftijd merkbaar worden, doordat de 

reservecapaciteit van de hersenen enorm groot is.  
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De cerebrospinale vloeistof en de hersenvliezen 

 
Bij de groei van de hersenen 
ontstaan ventrikels, 

inwendige ruimten, die 
onderling met elkaar in 
verbinding staan. In de 

ventrikels die zich in de grote 
hersenen hebben gevormd, 
bevindt zich een geplooid 

membraan, dat rijk is aan 
bloedvaten en dat de plexus 
chorioideus (zie links) wordt 

genoemd. Op deze plaats 
wordt het hersenvocht ofwel 
de cerebrospinale vloeistof 

gevormd (bij een volwassene 
zo'n 500 ml per dag). Deze vloeistof dient om de druk rond de 
hersenen op peil te houden, fungeert als schokbreker en 

voorkomt dat de hersenen uitdrogen. De ruimten waarin de 
hersenvloeistof zich bevindt, staat in verbinding met de 
ruimten rond het ruggenmerg. Hieruit wordt duidelijk dat het 

zinvol kan zijn door een ruggeprik vocht af te nemen om 
hersenaandoeningen op te sporen. Het is dan ook wellicht 
beter te spreken van hersen- ruggenmergsvocht. De hersenen 

worden beschermd tegen beschadigingen door de schedel 
eromheen. 
 

Interessant is de tegenstelling tussen het hoofd en de 
ledematen. Het hoofd is hard van buiten en zacht van binnen. 
Bij de ledematen is dat omgekeerd. De buik en borst vormen 

een wisselend overgangsgebied. 
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Daarnaast worden de hersenen bedekt door een drietal 

vliezen, de hersenvliezen (meninges). Het buitenste vlies, de 
dura [1] genaamd, is een stevig, hard membraan, dat bestaat 
uit stevig bindweefsel. Het vlies ligt direct tegen de schedel 

aan, ziet eruit als botvlies en dient om hersenen en 
ruggenmerg te beschermen. Onder het buitenste vlies ligt een 
dun membraan, het spinnenwebvlies [2] of arachnoidea, van 

de dura gescheiden door een smalle subdurale ruimte. Door 
bindweefseldraadjes naar het binnenste vlies toe vormt dit 
vlies de subarachnoïdale ruimte. In deze ruimte circuleert de 

cerebrospinale vloeistof, die weer in de bloedstroom wordt 
opgenomen door het spinnenwebvlies. Direct op de hersenen, 
alle windingen van de hersenen volgend, ligt het zachte 

hersenvlies, de pia [3]. Dit vlies is zeer rijk aan bloedvaten. 
Vanuit dit vlies worden de inwendige structuren van de 
hersenen van bloed voorzien. Hierdoor vervult het zachte 

hersenvlies een belangrijke functie bij de aanvoer van 
voedingsstoffen en zuurstof naar het hersenweefsel. Voordat 
chemische stoffen uit het bloed de hersencellen kunnen 

bereiken, moeten ze het zachte membraan passeren. Het 
voordeel van zo'n bloed- hersenbarrière is, dat bepaalde 
giftige stoffen de hersenen niet direct kunnen bereiken. Het 

nadeel ervan is dat bepaalde geneesmiddelen ook veel 
moeilijker in de hersenen terecht kunnen komen. 
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Grote hersenen 

 
(1. voorhoofdskwab 2. wandbeen kwab 3. achterhoofdskwab 
4. slaapbeenkwab) 
 

De twee hemisferen van de grote hersenen worden door een 
brugvormige structuur, de zogenoemde hersenbalk  
(corpus cal losum), met elkaar verbonden. Via deze 

hersenbalk staan zenuwcellen van de twee hersenhelften met 
elkaar in contact en worden de activiteiten van beide helften 
op elkaar afgestemd. De linkerhersenhelft stuurt de 

rechterlichaamshelft en de linkergelaatshelft, de 
rechterhersenhelft stuurt de linkerlichaamshelft en de 
rechtergelaatshelft.  

Het oppervlak van de hersenhelften is sterk geplooid, waarbij 
een specifiek patroon van windingen (gyri) en groeven (sulci) 
ontstaat. Door deze windingen wordt het oppervlak van de 

grijze stof sterk vergroot. De beide hersenhelften worden 
onderverdeeld in vier kwabben, aan de hand van het 
groevenpatroon van het hersenoppervlak. Hoewel de 

hersenhelften anatomisch gesproken gelijk zijn, is hun functie 
verschillend. Een van de twee - meestal de linker- - is de 
dominante hersenhelft. Dit verklaart dat de meeste mensen 

rechtshandig zijn: elke hersenhelft stuurt de bewegingen van 
de tegenovergestelde lichaamshelft. Ook het spraakvermogen 
zetelt meestal in de dominante lichaamshelft, dus meestal de 

linker-. Als gevolg van het verschil tussen de hersenhelften zal 
het effect van een beschadiging van de hersenen afhangen 
van de plaats van de beschadiging. Een beschadiging van de 
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linkerhersenhelft zal vaak leiden tot spraakstoornissen en 

afname van de spierkracht in de rechterlichaamshelft, tot 
volledige verlamming toe. Beschadiging van de 
rechterhersenhelft leidt in het algemeen niet tot 

spraakstoornissen, maar wel tot verlamming van de 
linkerlichaamshelft (armen en benen). De dominante 
hersenhelft wordt ook beschouwd als de zetel van het logisch 

denken. Deze helft is gespecialiseerd in het geordend 
verwerken van informatie, essentieel om goed te kunnen 
lezen, schrijven of spreken. Hierdoor kunnen we dingen 

herleiden en redeneren. De niet-dominante hersenhelft is 
gespecialiseerd in de oriëntatie van het lichaam in de ruimte. 
Daarnaast is het begrijpen van visuele kunst en muziek in 

deze hersenhelft gelokaliseerd. De dominante hersenhelft 
neemt de algebra voor zijn rekening, de niet- dominante 
hemisfeer de geometrie. 

 
Voorhoofdskwabben [1] 
De voorhoofdskwabben (frontale lobben of lobis frontalis) 

bevinden zich aan de voorkant van de hersenen. Hier zijn het 
opbouwend denken, het vooruit denken en het afwegen van 
de consequenties van wat men doet, gesitueerd. De 

voorhoofdskwabben beheersen zo het sociale gedrag van de 
mens. Beschadiging van dit gebied leidt tot ongeremd, 
onaangepast gedrag en gebrek aan initiatief. (Vroeger werd in 

de psychiatrie een lobotomie uitgevoerd bij zeer agressieve, 
chronische psychosepatiënten. Hierdoor werden ze minder 
agressief, maar toonden ook minder initiatief en 

persoonlijkheid.) De motorische schors, de laatste winding van 
de voorhoofdskwabben, grenst aan de wandbeenkwab. Dit 
gebied stuurt de willekeurige bewegingen van de spieren van 

de tegenovergestelde kant van het lichaam, maar van 
dezelfde kant van het gelaat. 
De handen, de mond en de tong moeten zeer fijne en 

ingewikkelde bewegingen kunnen maken. Daarom beslaan de 
zenuwcellen die bij deze bewegingen betrokken zijn naar 
verhouding een groot deel van de motorische schors. De 

prikkels vanuit deze schors worden voortgeleid via vezels die 
samenkomen in de hersenstam, waar ze een compacte 
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bundel vormen, de piramidebaan. De vezels van de 

piramidebaan eindigen in het ruggenmerg, op de plaats waar 
ze overschakelen op de zenuwcellen die de samentrekking 
van de spieren veroorzaken. Een deel van het spraakcentrum 

van de dominante hersenhelft is gelokaliseerd aan de 
onderzijde van de voorhoofdskwab. Dit centrum verzorgt het 
expressieve deel van de spraak. Bij beschadiging treden 

problemen op in het formuleren en in het vinden van de juiste 
woorden, ondanks het feit dat de spieren van de mond en de 
stembanden nog intact zijn. Het begrijpen van spraak is hierbij 

niet gestoord. 
Wandbeenkwabben [2] 
De wandbeenkwabben (pariëtale lobben of lobis parietalis), 

die achter de centrale groeve liggen, zijn verantwoordelijk voor 
het bewust worden van zintuiglijke informatie. Dit houdt in de 
lokalisatie van gevoelsprikkels, de stand van de gewrichten en 

het vermogen om voorwerpen te herkennen door tasten. 
Sensibele informatie uit het hele lichaam wordt hier in kaart 
gebracht. Doordat zich bijvoorbeeld in de lippen en de vingers 

veel gevoelsreceptoren bevinden, nemen ook voor deze 
gebieden de zenuwcellen een groot deel van het oppervlak in 
beslag. Beschadiging van dit gebied in een van de 

hersenhelften zal ertoe leiden dat de tegenovergestelde kant 
van het lichaam van de patiënt gevoelloos is. Als zo iemand 
een lucifer aanstrijkt, kan hij alleen door te kijken waarnemen 

dat hij zijn vinger brandt; voelen kan hij het niet.  
Achterhoofdskwabben [3] 
(occipitaal kwab) 

De achterkant van de hersenschors is belast met de 
verwerking van visuele prikkels. De rechterachterhoofdskwab 
bestrijkt de linkerhelft van het gezichtsveld, de linkerkwab de 

rechterhelft. De integratie van de beide helften van het 
gezichtsveld stelt ons in staat stereoscopisch te zien, dus met 
diepte. In de achterhoofdskwab worden de visuele prikkels 

geïnterpreteerd en worden de oogreflexen gecoördineerd. Een 
klap op het achterhoofd zorgt ervoor dat we sterretjes zien. In 
deze situatie wordt de visuele hersenschors geprikkeld, 

zonder dat ze via de ogen informatie krijgt toegevoerd. Een 
blijvende beschadiging van de achterhoofdskwabben 
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(occipitale lobben) leidt er toe dat alleen nog licht en donker 

worden onderscheiden. 
Slaapbeenkwabben [4] 
De gehoorschors is in de slaapbeenkwabben (temporale 

lobben) gelokaliseerd. De prikkels die afkomstig zijn uit het 
slakkenhuis, worden verwerkt in de slaapbeenkwab. Het 
begrijpen van de spraak is een eigenschap van de dominante 

slaapbeenkwab.Er wordt wel een verband gelegd met het 
geheugen. Het taalgeheugen vooral in de dominante kwab. 
Het visuele geheugen bevindt zich in de niet-dominante kwab. 

Dit gebied staat in verbinding met een onderliggend primitief 
deel van de hersenen, het limbische systeem; dit regelt 
agressie en seksueel gedrag en verzorgt de bewuste 

waarneming van geluiden en geuren. 
Kleine hersenen 

 
De kleine hersenen liggen achter/onder de grote hersenen en 

ontwikkelen zich uit de achterhersenen. Ze bestaan uit twee 
symmetrische hersenhelften, die echter veel kleiner zijn dan 
de beide helften van de grote hersenen. De kleine hersenen 

zijn met de hersenstam verbonden door drie stammen. Deze 
verbinden de schors van de grote hersenen, het ruggenmerg 
en de hersenstam met de kleine hersenen, zodat ze informatie 

uit deze hersendelen naar de kleine hersenen kunnen 
overbrengen. De kleine hersenen zijn o.a. verantwoordelijk is 
voor de coördinatie van bewegingen en houding. Aanspanning 

en ontspanning van de spieren worden met elkaar 
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geïntegreerd, zodat de bewegingen volkomen soepel 

verlopen. Daarnaast zijn ze betrokken bij het bewaren van het 
evenwicht, omdat ze uit het lichaam en uit de 
evenwichtsorgaantjes in het oor informatie over de houding 

ontvangen en kunnen verwerken. Iemand met een 
beschadiging van de kleine hersenen kan wel lopen en zijn 
spieren bewegen, maar doordat de bewegingen niet worden 

gecoördineerd, is de loop haperend en veel te breed, als bij 
een dronkenman. 
 

 
Werking van de hersenen 
De beide hersenhelften (ook wel hemisferen genoemd) 

vertonen in anatomisch opzicht een sterke symmetrie. 
Bovendien zijn zij via meerdere zenuwbundels, waaronder de 
hersenbalk of corpus callosum met elkaar verbonden. De 

rechter en linker lichaamshelften projecteren daarbij naar de 
contralaterale (aan tegenovergestelde zijde gelegen) gebieden 
in de hersenen. Voor de tastprikkels is dit de 

somatosensorische cortex en voor het sturen van bewegingen 
de motorische cortex. De rechter en linker delen van de retina 
projecteren naar de contralaterale delen van de visuele cortex. 

Er bestaan echter ook asymmetrieën in de anatomie van de 
hersenen. 
Geschwind en Levitsky toonden aan dat het planum 

temporale, een gebied in het bovenste deel van de temporale 
kwab bij 65% van de mensen iets groter was in de linker- dan 
rechterhersenhelft. Bij 24% was er geen verschil, en bij 11% 

was het gebied rechts groter dan links. 
 
Volgens Corballis is de grote overeenkomst in anatomie 

tussen linker- en rechterhersenhelft het gevolg van geleidelijke 
aanpassingen aan een omgeving waarbij snelle oriëntatie op 
prikkels aan zowel linker- als rechterzijde van het lichaam de 

overlevingskansen vergrootte. Een ander voordeel van een 
'dubbel brein' zou mogelijk liggen in een grotere capaciteit om 
informatie te verwerken (zoals de longcapaciteit groter is bij  

twee longen dan bij een long). Daarentegen is asymmetrie van 
de hersenen weer nuttig voor functies waarbij symmetrie geen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hersenbalk
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http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Planum_temporale&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Planum_temporale&action=edit&redlink=1
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direct selectievoordeel biedt. Dit zou vooral gelden voor 

gedragsfuncties die 'van binnen uit' worden gestuurd, zoals 
planning van acties en bewegingen, spraak en dergelijke. 
Mogelijk heeft een eigenschap als rechts/linkshandigheid de 

basis gelegd voor hemisferische specialisatie van dergelijke 
intern gestuurde cognitieve functies. In dit verband wordt ook 
wel gesproken van het 'sneeuwbal' effect. Dit houdt in dat als 

een elementaire functie in een specifieke hersenhelft wordt 
uitgevoerd (zoals een beweging van de rechterhand in de 
linkerhersenhelft) ook meer complexe functies (zoals 

bijvoorbeeld spraak) zich later in dezelfde hersenhelft 
'nestelen'. Zij sluiten dan als het ware aan op de aldaar reeds 
gevormde neurale verbindingen. 

Zintuiglijke functies 
 
Als mensen of dieren een punt midden in het gezichtsveld 

fixeren, projecteert het rechterdeel van het gezichtsveld (via 
de linker netvlieshelften) naar de linkerhersenhelft, en het 
linkerdeel van het veld (via de rechter netvlieshelften) naar de 

rechterhersenhelft. Dit verschijnsel wordt ook wel aangeduid 
als perceptuele asymmetrie. Van dit anatomische gegeven 
wordt gebruikt gemaakt in de zogeheten visuele halfveldtaak. 

Hierin worden stimuli zoals plaatjes van voorwerpen of 
woordjes afwisselend en voor korte duur (bijvoorbeeld 200 
msec) in linker- of rechtergezichtsveld aangeboden. Deze 

ruimtelijke (links/rechts) scheiding vinden we ook voor 
tastprikkels, waarbij prikkels van de rechter lichaamshelft het 
tastgebied in de linker- en die van de linker lichaamshelft het 

tastgebied in de rechterhersenhelft bereiken. In het auditieve 
domein is de scheiding minder duidelijk omdat elk oor (en 
gehoorszintuig) verbindingen heeft met de gehoorsgebieden 

van beide hersenhelften (zie hiervoor: dichotische luistertaak) 
 
Motorische functies 

 
Bewegingen van ledematen aan de linkerkant van het lichaam 
worden gestuurd door de motorische gebieden in de 

rechterhelft van de hersenen, en die aan de rechterkant door 
motorische gebieden in de linkerhelft van de hersenen (zie 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Perceptuele_asymmetrie&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Visuele_halfveldtaak
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http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Motorische_gebieden&action=edit&redlink=1
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ook motorische homunculus). Bij de meeste mensen blijkt 

daarbij een voorkeur te bestaan voor het gebruik van de 
rechterhand bij schrijven, manipulatie en grijpen van 
voorwerpen etc. 

 
De Engelse neuroloog John Hughlins Jackson introduceerde 
rond 1860 het begrip cerebrale dominantie. Dit hield in dat een 

hersenhelft qua functie domineert over de andere hersenhelft. 
Omdat bleek dat taal vaak verbonden is met de 
linkerhersenhelft, en taal beschouwd werd als de functie die 

ook het denken bepaalt, raakte het idee in zwang dat de 
linkerhersenhelft de dominante hersenhelft is voor alle 
cognitieve functies. Later bleek dat dit niet altijd het geval 

hoeft te zijn. 
 
Taal 

 
Bij de meeste personen blijken taalfuncties met de 
linkerhersenhelft verbonden te zijn. Daarbij is het belangrijk 

een onderscheid te maken tussen taalbegrip en taalproductie, 
of spraak. Voor spraak verschillen de percentages iets voor 
rechts- en linkshandigen: respectievelijk 96% en 70%. Bij 15% 

van de linkshandigen is echter spraak met de 
rechterhersenhelft verbonden. Dit is vastgesteld met de Wada 
test. Ook in zogeheten split brain studies zijn soortgelijke 

resultaten gevonden. Dit hangt samen met het feit dat (bij de 
meeste rechtshandigen) de taalgebieden (zoals het gebied 
van Wernicke en gebied van Broca) gelegen zijn in de 

linkerhersenhelft. Voor taalbegrip lijken de resultaten minder 
eenduidig dan voor taalproductie. Hoewel de 
rechterhersenhelft minder goed grammaticaal complexe 

zinnen begrijpt, kan hij wel eenvoudige zinnen en woorden 
begrijpen, en is hij zelfs superieur in het interpreteren van 
prosodie (de intonatie van gesproken woorden en zinnen) 

Bij de meeste personen is de rechterhersenhelft beter in het 
herkennen of benoemen van gezichten of gelaatsexpressies.  
 

 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Motorische_homunculus
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Hughlins_Jackson&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Taal
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Taalbegrip&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Taalproductie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wada_test
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wada_test
http://nl.wikipedia.org/wiki/Split_brain
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebied_van_Wernicke
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebied_van_Wernicke
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebied_van_Broca
http://nl.wikipedia.org/wiki/Prosodie


59 

 

Aandacht 

 
Visueel-ruimtelijke aandachtsfuncties (het richten van 
aandacht op voorwerpen in het linker- of rechtergezichtsveld) 

blijken sterker met gebieden in de rechter- dan 
linkerhersenhelft te zijn geassocieerd. Laesies van de rechter 
pariëtale kwab leiden bijvoorbeeld vaak tot neglect (halfzijdige 

verwaarlozing). Deze (en de hiervoor genoemde) gegevens 
bevestigen het idee dat de rechterhemisfeer superieur is in 
visueel-ruimtelijke taken of tests. 

 
Ook geheugenfuncties blijken een zekere mate van lateraliteit 
te vertonen. Door onderzoekers als Tulving en Cabeza is met 

behulp van PET en fMRI vastgesteld dat over een groot aantal 
verschillende taken de linker prefrontale cortex en 
hippocampus actief waren bij het opslaan (encoderen) van 

informatie, terwijl de rechter prefrontale cortex meer actief was 
bij terugzoeken (retrieval) van informatie. Het betrof hier in de 
meeste gevallen episodische geheugentaken. Voor dit 

verschijnsel heeft Tulving het acroniem HERA (Hemispheric 
Encoding-Retrieval Asymmetry) bedacht. Een ander verschil 
dat gevonden is voor de prefrontale cortex betrof dat tussen 

verbale en niet verbale (ruimtelijke) werkgeheugentaken. Links 
was meer actief in verbale geheugentaken en rechts in 
ruimtelijke geheugentaken (zie ook D'Esposito).  

Bewustzijn 
 
De linkerhersenhelft blijkt bij veel mensen verbonden met 

taalfuncties en het vermogen om logische conclusies te 
trekken. Vanuit dit standpunt gezien, is het waarschijnlijk dat 
linker- en rechterhelft ook verschillen in bewustzijnsfuncties. 

'Denken over' onze indrukken en ervaringen vormt een 
belangrijk aspect van bewustzijn. Vanuit deze zienswijze 
concludeerde de Amerikaanse neuroloog Gazzaniga dat 

vooral de linkerhersenhelft met bewustzijn is geassocieerd. 
 
Emoties 
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Voor het idee dat in het algemeen emoties met de 

rechterhersenhelft en verstand met linkerhersenhelft is 
verbonden, bestaat vooralsnog geen duidelijk bewijs. 
Waarschijnlijker is dat emotionele ervaringen afhankelijk zijn 

van een netwerk van verbindingen tussen zowel de linker- als 
rechterhersenhelften. Wél zijn er aanwijzingen dat bepaalde 
aspecten van emoties door de hersenhelften verschillend 

worden verwerkt. Zo is er bewijs gevonden dat de 
rechterhersenhelft vooral gespecialiseerd is in het begrijpen 
van emoties. Dit blijkt onder andere uit onderzoek met 

stimulusmateriaal als prosodie (emotionele intonatie in taal) en 
gelaatsexpressies van emoties. Ook is o.a. door Gainotti 
vastgesteld dat er een verschil bestaat in de verwerking van 

stemming tussen patiënten met beschadiging van de 
linkerhemisfeer en patiënten met beschadiging van de 
rechterhemisfeer. Uit deze studies is bovendien gebleken dat 

de rechterhersenhelft belangrijk is voor de mediatie van 
negatieve gevoelens en de linkerhersenhelft voor de mediatie 
van positieve gevoelens. Uit PET-studies blijkt bijvoorbeeld 

dat depressieve patiënten minder activatie vertonen in de 
linker frontale cortex dan controleproefpersonen. Welke 
mechanismen in de hersenen aan deze verschillen ten 

grondslag liggen is nog niet helemaal duidelijk.  
 
Communicatie tussen hersenhelften 

 
De communicatie tussen hersenhelften vindt grotendeels 
plaats via verbindingen van de hersenbalk. Bij het doorsnijden 

van deze verbindingen, zoals bij split brain patiënten het geval 
is, wordt deze opgeheven, en fungeren de hersenhelften min 
of meer autonoom. Er is veel gespeculeerd over de wijze 

waarop de beide hersenhelften nu precies met elkaar 
communiceren. In principe kunnen twee hoofdvormen van 
communicatie worden onderscheiden: competitie of 

coöperatie. Competitie kan bijvoorbeeld inhouden dat als één 
hersenhelft actief is, de activiteit van de andere hersenhelft 
automatisch wordt onderdrukt. Zo is wel gesuggereerd dat de 

primaire taak van de hersenbalk die van inhibitie is. Competitie 
lijkt voor de hand te liggen in situaties waarbij gebieden in 
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beide hersenhelften even goed in staat zijn dezelfde taak uit te 

voeren. Daarentegen lijkt coöperatie waarschijnlijker in 
situaties waarbij een taak een beroep doet op deelfuncties, 
waarvoor elke hersenhelft een eigen specialisatie heeft 

ontwikkeld. Zo is het bijvoorbeeld denkbaar dat een bepaalde 
cognitieve taak zowel een beroep doet op zowel het visuele 
voorstellingsvermogen (rechterhersenhelft ) als op taalfuncties 

(linkerhersenhelft). In dit geval moet de taak worden 
uitgevoerd door een netwerk waarbij de verbindingen tussen 
de beide hersenhelften zorg dragen voor informatieoverdracht 

tussen de gespecialiseerde gebieden in respectievelijk de 
rechter- en linkerhersenhelft. Door de trage 
informatieoverdracht via de hersenbalk, lijkt het echter 

waarschijnlijk dat een dergelijk netwerk niet optimaal zal 
functioneren. 
 

Mythevorming 
 
De verschillen tussen rechter- en linkerhersenhelften worden 

soms wat overdreven voorgesteld. Een voorbeeld zijn 
gepopulariseerde artikelen waarin verschillen tussen de linker- 
en rechterhersenhelften worden omschreven als: 'Yin versus 

Yang', 'mannelijk-rationeel' versus 'vrouwelijk-intuïtief'. Ook 
worden de aangetoonde verschillen soms als te absoluut 
voorgesteld. Dat hangt misschien samen met het feit dat 

tijdschriftredacties de neiging hebben eerder studies die een 
verschil tussen de beide hersenhelften hebben gevonden te 
publiceren, dan studies waarin geen verschil is gevonden. Feit 

is dat hemisferische specialisatie van cognitieve functies 
(inclusief taalfuncties) eerder relatief dan absoluut is. Dat 
betekent dat elke hersenhelft in staat is diverse taken (ook die 

waarin hij niet gespecialiseerd is) uit te voeren. Het betekent 
ook dat bij ernstige beschadiging van een hersenhelft 
(bijvoorbeeld na een attaque) de andere hersenhelft de 

aangetaste functie voor een deel kan compenseren of 
'overnemen'. 
 

Een zenuw heeft een cellichaam of soma, en een aantal lange 
dunne uitlopers. Globaal genomen zijn er twee soorten 
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uitlopers: axonen en dendrieten. Axonen geleiden van de 

zenuwcel af, dendrieten er (meestal) naartoe. De axon is vaak 
erg lang (tot ca. een meter), veel dikker (ca 25 micrometer) 
dan dendrieten en onvertakt, behalve aan het uiteinde; de 

dendrieten zijn dun en sterk vertakt. Een purkinjecel in de 
hersenschors kan door middel van dendrieten met duizenden 
andere cellen verbonden zijn. 

 

 
Structuur van een neuron 
 
De grenzen van een zenuwcel worden bepaald door de 

externe celmembraan, ook wel plasmalemma genoemd. De 
binnenkant van een zenuwcel bestaat uit cytoplasma, dat 
weer bestaat uit het cytosol, het waterige gedeelte van het 

cytoplasma waarin weinig proteïnen voorkomen, en organellen 
met een eigen membraan, zoals; 
• ruw endoplasmatisch reticulum 

• glad endoplasmatisch reticulum 
• het golgi-apparaat 
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• lysosomen 

• een verscheidenheid aan transportblaasjes 
• mitochondria 
• peroxisomen. 

 
In principe komen alle organellen die in het cellichaam 
voorkomen ook voor in de dendrieten. Echter, de 

concentraties van sommige organellen zoals het ruw 
endoplasmatisch reticulum, het golgi-apparaat en lysosomen, 
nemen af naarmate de afstand van het cellichaam toeneemt. 

Op de plek waar de axon uit het cellichaam groeit is er een 
duidelijke functionele grens. Ze bevatten vooral synaptische 
blaasjes en andere onderdelen die belangrijk zijn bij 

synaptische transmissie. Mitochondria en glad 
endoplasmatisch reticulum komen in alle neuronale 
compartimenten voor. 

Langs een zenuwvezel worden impulsen doorgegeven door 
verandering van de elektrische potentiaal over de 
celmembraan, de zogenoemde actiepotentiaal. Hoewel dit wel 

een elektrisch fenomeen is, gaat het hier niet om simpele 
geleiding van elektriciteit: er treedt een verandering op in de 
celmembraan waardoor het potentiaalverschil tussen de 

binnenkant en de buitenkant van de cel verandert en deze 
verandering breidt zich langs de uitlopers van een zenuwcel 
uit, enigszins vergelijkbaar met het zich verplaatsen van het 

vlamfront in een stuk lont. De snelheid van een impuls dat 
door een zenuw wordt geleid is dan ook vele malen kleiner 
dan die van een elektrisch puls in een koperen draad. Bij 

snelle vezels gaat dat met grotere snelheid (maximaal tussen 
de 70 en 120 meter per seconde) dan bij langzame vezels.  
 

De snelste zenuwen zijn de motorische zenuwen die naar de 
grote skeletspieren gaan. De snelheid waarmee het signaal 
zich voortplant is afhankelijk van de dikte van zowel de 

myelineschede als van de diameter van de zenuw. Bij de 
'langzaamste' zenuwvezels ligt de voortplantingssnelheid 
tussen de 1 en 2 m/s. 

De membraan van de meeste dierlijke cellen is een op zich 
elektrisch isolerend medium, bestaande uit een dubbele laag 
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fosfolipiden waarin zich een groot aantal eiwitten bevinden. 

Ionen (geladen deeltjes in de oplossing) kunnen zich 
normaliter niet spontaan van de ene naar de andere kant 
verplaatsen: ze worden of actief door de cel naar de andere 

kant gepompt, of maken gebruik van zeer selectieve 
'kanaaltjes' die de cel kan open- en dichtzetten. Tussen de 
binnenkant en de buitenkant van de membraan van een 

neuron bestaat een zeker potentiaalverschil van enige 
tientallen millivolt dat door de cel actief in stand wordt 
gehouden door ionen in en uit de cel te verplaatsen. Het 

binnenste van de cel is ongeveer 70 millivolt negatief ten 
opzichte van de buitenkant. Wordt de zenuwcel nu geprikkeld, 
dan treedt er na een korte latente periode van ca. 1 

milliseconde waarin er niets lijkt te gebeuren een toenemende 
depolarisatie van de celmembraan op, die zelfs door het 
neutrale punt heen gaat en na ca. 1 ms een positieve 

potentiaal van ca. 35 millivolt bereikt. Hierna valt de spanning 
weer terug naar -70 millivolt en zelfs heel iets meer dan dat 
gedurende ca. 50 milliseconde, waarna de uitgangstoestand 

weer is bereikt. 
 
Gedurende korte tijd na dit 'afvuurproces' is een zenuwcel niet 

opnieuw te prikkelen: de abosuluut refractaire periode. Een 
depolarisatiegebeurtenis (actiepotentiaal) is een alles-of-niets 
verschijnsel: of de prikkel is niet sterk genoeg om deze te 

ontketenen, of hij komt volledig tot ontwikkeling. 
Aan weerszijden van het membraan bestaat er een verschil 
tussen de concentraties van de belangrijke ionen van natrium 

en kalium: binnen in de cel bevindt zich veel meer kalium, 
erbuiten veel meer natrium. Na prikkeling ontstaat er plotseling 
een veel grotere doorlaatbaarheid voor positief geladen 

natriumionen, die de cel in beginnen te stromen. Hierdoor 
wordt de membraanpotentiaal omgekeerd. Deze verhoogde 
natrium-doorlaatbaarheid is echter van korte duur. Iets later op 

gang komt een verhoogde doorlaatbaarheid voor kaliumionen, 
die de cel gaan verlaten en zo de verandering in potentiaal 
tegenwerken. Deze fase duurt iets langer. Zo ontstaat de 

actiepotentiaal. 
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Na enige milliseconden is de doorlaatbaarheid van de 

celmembraan weer als vanouds, en worden de 
binnengestroomde natriumionen en de uitgestroomde 
kaliumionen langzaam door de cel teruggepompt naar de 

plaats waar ze thuishoren. Deze veranderingen in 
doorlaatbaarheid treden op naar aanleiding van een prikkel; 
deze kan van verschillende aard zijn, elektrisch, mechanisch 

of chemisch. Is de 'prikkeldrempel' eenmaal overschreden dan 
gaat de depolarisatie door. Een aangrenzend stukje 
membraan wordt dan door de depolarisatie op zijn beurt weer 

gedepolariseerd en zo plant de impuls zich langs de 
celmembraan 
en langs een 

axon of 
dendriet 
voort. 

De synaps. 
Aan het eind 
van de weg 

van een 
zenuwimpuls 
door een 

neuron moet 
de impuls 
gebruikt 

worden om 
een volgende 
zenuw te 

prikkelen. Zo 
niet, dan gaat 
de informatie 

in de impuls 
verloren. Neuronen kunnen elkaar impulsen overbrengen via 
synapsen. Een synaps is een verbinding tussen twee 

neuronen waardoor een impuls kan worden overgedragen. Bij 
een synaps is contact tussen twee neuronen. Het signaal kan 
daar als een elektrisch signaal worden overgedragen, maar 

wordt meestal overgedragen door chemische stoffen, 
zogenaamde neurotransmitters . 
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Deze neurotransmitters worden meestal bij het eind van een 

axon geproduceerd en overgedragen op een dendriet van een 
ander neuron maar er zijn ook synapsen tussen axonen en het 
cellichaam of tussen dendrieten onderling. 

 
 
De meeste synapsen zijn chemisch, vaak tussen het eind van 

een axon (het presynaptisch neuron) en het (postsynaptisch) 
neuron. Als een impuls bij het uiteinde aankomt worden de 
calciumpoorten geopend waardoor calciumionen het 

presynaptisch neuron binnenstromen. Die calciumionen 
zorgen ervoor dat met neurotransmitter gevulde blaasjes 
(zogenaamde vesikels) met het celmembraan van het axon 

versmelten. De neurotransmitters komen dan in de smalle 
ruimte tussen axoneinde en postsynaptisch neuron (de 
zogenaamde synaptische spleet). Ze steken de kloof over en 

hechten aan de overkant op natriumpoorten die natriumionen 
naar binnenlaten. In rustoestand is de poort dicht maar als er 
de geschikte neurotransmitter neerstrijkt op de buitenkant van 

poort, gaat het enige tijd open. In het voorgaande stuk over 
impulsgeleiding zie je dat na het openen van de 
natriumpoorten natriumionen door het celmembraan naar 

binnen trekken en het celmembraan depolariseren. Dit kan het 
begin zijn van een impuls die zich door het volgende neuron 
gaat voortplanten. 

Er zijn vele soorten neurotransmitters. Sommigen zorgen 
zoals boven aangegeven voor een verlaging van het 
potentiaalverschil over het membraan van het ontvangende 

neuron. Deze neurotransmitters heten ‘exciterend’ . Andere 
neurotransmitters zorgen juist voor een verhoging van de 
membraanspanning deze werken ‘inhiberend’ . Er komen 

meestal verschillende soorten neurotransmitters van 
verschillende neuronen bij een ontvangend neuron aan. Als de 
exciterende signalen samen (een stuk) sterker zijn dan de 

inhiberende raakt het neuron geëxciteerd: het membraan raakt 
gepolariseerd en het ontvangende neuron zal een puls door 
zijn axon gaan sturen. De neurotransmitters die je moet 

kennen zijn acetylcholine (de meest bekende omdat hij het 
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eerst ontdekt werd) en Gaba (omdat dat juist een rol speelt bij 

de giftigheid van alcohol) 
 
Nieuwe theorie 

 
Onlangs hebben onderzoekers aan de Universiteit van 
Kopenhagen een nieuwe theorie bedacht, die veel problemen 

verklaart. Met de "oude" theorie kan namelijk de werking van 
bijvoorbeeld narcose-middelen niet verklaard worden. De 
nieuwe theorie gaat niet uit van een elektrisch signaal als 

overdrachtsmiddel, maar gaat uit van solitonen - een soort 
geluidsgolven. Solitonen vormen zich alleen maar onder de 
juiste vloeibaarheid van de celmembraan. Narcose-middelen 

zorgen ervoor dat het smeltpunt van de lipiden in de 
celmembraan lager komt te liggen - onder de 
lichaamstemperatuur - waardoor er geen solitonen meer 

gevormd kunnen worden, wat resulteert in het niet voelen van 
pijn.  
 

Onderzoek naar zenuwcellen 
 
Met name door onderzoek aan proefdieren is er veel bekend 

over zenuwcellen. In de jaren '60 van de twintigste eeuw is er 
veel onderzoek gedaan door middel van laesie-onderzoek. 
Hierbij wordt er een snee in een zenuwcel gemaakt en werd 

onderzocht wat het effect hiervan is. Vaak leidde dit tot 
neurale degeneratie, de afbraak van deze zenuwcel. In de 
jaren zeventig kwam een nieuwe techniek op: retrograde 

tracing en anterograde tracing. Door middel van deze 
technieken kan een zenuwcel aangekleurd worden, zodat de 
ligging hiervan onderzocht kan worden. Een nog verfijndere 

techniek is die van de virus tracing. Hierbij kunnen de 
verbindingen en zenuwbanen gevolgd worden. Het probleem 
hierbij is dat een zenuwcel zeer veel verbindingen kan 

hebben. 
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Werking van het lange termijn geheugen 

 
 
Neurale basis van het declaratief geheugen 
 

De indeling van het langetermijngeheugen is mede gebaseerd 
op hersenonderzoek bij mensen en dieren. Een belangrijk 
ontdekking daarbij was dat het declaratieve geheugen wordt 

gevormd door leerprocessen waarbij vooral de mediale 
temporale schors (inclusief hippocampus) is betrokken. 
Beschadiging van de hippocampus of de aangrenzende 

gebieden in de mediale temporale kwab, leidt vaak tot ernstige 
stoornissen in het vastleggen van nieuwe kennis van feiten en 
gebeurtenissen. Dit opbouwproces noemt wel ook wel 

consolidatie. 
Waar zit het geheugen? 
De mediotemporale structuren vormen overigens niet zelf de 

plaats waar het langetermijngeheugen zich nestelt. Dit gebeurt 
vermoedelijk in hogere gebieden van de posterieure en 
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temporale schors. Twee vormen: episodisch en semantisch 

geheugen 
Het declaratief geheugen wordt tenslotte nog verder 
onderverdeeld in een episodisch geheugen (ons persoonlijk 

gekleurd biografisch geheugen van gebeurtenissen die in het 
verleden hebben gespeeld) en het semantisch geheugen 
(onze kennis van de wereld: zoals kennis van de taal, weten 

hoe onze Koningin heet, en hoe je een ei bakt). Het is echter 
niet waarschijnlijk dat het episodisch en semantisch geheugen 
ook kwalitatief verschillende systemen in de hersenen 

representeren. Het enige verschil lijkt te zijn dat het 
semantisch geheugen hechter verankerd is in netwerken van 
de posterieure hersenen. Dit heeft mogelijk weer te maken 

met het feit dat in het dagelijks leven semantische kennis of 
informatie veel intensiever wordt gebruikt dan episodische 
kennis of informatie. Ook nestelen trauma's zich in het 

episodische geheugen. 
 
Neurale basis van het niet-declaratief geheugen 

Het niet-declaratief geheugen vormt een heterogene 
categorie. Dit slaat niet alleen op de aard van de betrokken 
geheugensystemen, maar ook op de gebieden in de hersenen 

die hiermee verbonden zijn. 
Procedureel geheugen. Hieronder worden motorische en 
cognitieve vaardigheden (in het Engels: sk ills) verstaan. Bij de 

vorming van het procedurele geheugen spelen subcorticale 
gebieden zoals de basale ganglia een rol. Bij de permanente 
opslag in de hersenen lijken vooral de motorische 

schorsgebieden betrokken te zijn. 
Priming slaat op verwerving van perceptuele kennis, als 
gevolg van eerdere presentatie van een stimulus. Een 

voorbeeld is de lexicale decisietaak waarin een proefpersoon 
moet aangeven of een woord een echt woord (HOND) of 
onzinwoord is (DNOK). Dit gaat doorgaans sneller als het 

echte woord in een eerder aangeboden lijst voorkwam. Het is 
net alsof door het eerder aangeboden woord een gebiedje in 
de hersenen al is ’klaargezet’. Priming effecten blijken een 

gevolg te zijn van activatie van elementaire perceptuele 
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eenheden, zogenaamde modulen, in de posterieure (vooral 

sensorische) schorsgebieden. 
 
Conditioneren. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt 

tussen klassiek conditioneren (associatie van een 
voorwaardelijke prikkel zoals een toon, met een 
onvoorwaardelijke prikkel zoals een hard geluid, elektrische 

schok of luchtstootje tegen het hoornvlies van het oog), en 
operante conditionering (hierbij wordt gedrag gevolgd door 
beloning of straf). Het cerebellum speelt vooral een rol bij 

klassiek conditioneren van motorisch gedrag. Ook emotioneel 
gedrag (zoals vrees- en schrikreacties) blijkt vaak te berusten 
op deze meer elementaire vormen van associatief leren. Een 

belangrijke structuur vormen hier de amygdalae 
(amandelkernen). Deze zijn vooral betrokken bij aangeleerde 
vreesreacties. 

 
Korte- en langetermijngeheugen: gescheiden of identieke 
systemen in de hersenen? 

In de cognitieve psychologie worden korte- en 
langetermijngeheugen vaak als gescheiden systemen gezien. 
Dit onderscheid is vooral functioneel van aard. Het is namelijk 

vooral bepaald door de duur van opslag van informatie in de 
hersenen: iets wordt voor korte tijd of langere tijd in het 
geheugen vastgehouden of bewust beleefd. Neurobiologen 

zoals Joachim Fuster zijn van mening dat er geen evidentie is 
dat het korte- en langetermijngeheugen ook met aparte 
neurale netwerken corresponderen. Dit geldt vooral voor de 

plaats van opslag van informatie in de hersenen. Het 
kortetermijngeheugen kan namelijk worden gezien als een 
tijdelijke activering van dezelfde neurale netwerken die ook het 

langetermijngeheugen vormen. Een herinnering aan een 
vakantie is bijvoorbeeld in passieve of sluimerende toestand 
onderdeel van het langtermijngeheugen. Zodra wij echter deze 

herinnering weer 'voor de geest halen', verkeren de neuronen 
van hetzelfde netwerk voor korte tijd in een actieve toestand.  
 

 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Klassiek_conditioneren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Operante_conditionering
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_hersenen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amygdala
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Joachim_Fuster&action=edit&redlink=1
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Kleine hersenen 

De kleine hersenen (Latijn: cerebellum) zijn een onderdeel van 
het centraal zenuwstelsel. De eerste functie van het 
cerebellum is de coördinatie van bewegingen om ze vlot en 

nauwkeurig te maken. Schade aan het cerebellum leidt tot 
schokkerige bewegingen en kan ook evenwichtsproblemen 
geven. De kleine hersenen zijn een van de eerste structuren 

die beïnvloed worden door alcohol, wat de 
bewegingsproblemen bij dronkenschap verklaart. De kleine 
hersenen zijn ontwikkeld uit de achterhersenen en bestaan uit 

twee helften die ongeveer de grootte van een perzik hebben. 
Ze nemen ongeveer tien procent van het totale hersenvolume 
in. De kleine hersenen zijn onderdeel van de achterhersenen. 

 
Zenuwbanen 
De kleine hersenen hebben de volgende soorten inkomende 

zenuwbanen: 
De mosvezels. Deze zenuwbanen komen uit het ruggenmerg 
en het verlengde merg en gaan naar de korrelcellen in de 

cortex cerebelli. 
De k limvezels. Hebben hun oorsprong in de pons en gaan 
naar de purkinjecellen. 

Deze zenuwbanen komen uit de volgende gebieden van het 
centrale zenuwstelsel. Tussen haakjes staat de soort 
informatie aangegeven. 

Uit het ruggenmerg informatie over de proprioceptie. 
(sensibel) 
Uit de hersenstam, bijvoorbeeld informatie over evenwicht. 

(sensibel) 
Uit de primaire somatosensibele cortex met als 
wetenschappenlijke code S1. In dit gebied van de grote 

hersenen komt informatie binnen met betrekking tot de tast en 
de positionering van ledematen. (sensibel) 
Motorische cortex, code M1. (motorische informatie) 

Premotorische cortex. (motorische informatie) 
Gehele schors van de grote hersenen. (associatief).  
De uitgaande zenuwbanen lopen voornamelijk naar de 

motorische en premotorische cortex. De banen lopen via de 
motorische kernen in de thalamus 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Centraal_zenuwstelsel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Achterhersenen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Perzik
http://nl.wikipedia.org/wiki/Procent
http://nl.wikipedia.org/wiki/Metencephalon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruggenmerg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verlengde_merg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pons_(hersenen)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Purkinjecellen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruggenmerg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Informatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Proprioceptie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hersenstam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Evenwicht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschap
http://nl.wikipedia.org/wiki/Code
http://nl.wikipedia.org/wiki/Informatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tastzin
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ledemaat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Thalamus
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Functie 

Door deze informatie spelen de kleine hersenen een rol bij de 
volgende gedragingen: 
Bewegingscontrole 

Bewegingsplanning 
Balans 
Rotaties van de as van het lichaam 

beïnvloeden van emotionele en mentale processen 
 
De kleine hersenen zijn voor de fijne afstelling tussen 

waarnemingen en bewegingen. Ze dienen als schakelcentrum 
voor de aansturing van spieren. Representaties van nieuw 
geleerde bewegingen worden vermoedelijk in de kleine 

hersenen opgeslagen. De kleine hersenen lijken echter ook 
betrokken te zijn bij het uitvoeren van sterk geautomatiseerde 
handelingen, waarbij zij mogelijk de bewegingscoördinaten 

van bewegingen verschaffen, zonder tussenkomst van hogere 
motorische centra in de premotore schorsgebieden. Men 
vermoedt verder dat ook een functie als tijdschatting (timing) 

met het cerebellum verbonden is. Mensen met 
beschadigingen in de kleine hersenen kunnen bijvoorbeelde 
niet meer goed de duur schatten van een geluid, of het 

moment van een toekomstige gebeurtenis voorspellen (zoals 
een tennisspeler de bewegingen van een tegenstander 
anticipeert). Ook is het cerebellum betrokken bij associatieve 

leerprocessen zoals in klassiek conditioneren. Zo blijken 
laesies van het cerebellum het aanleren, maar ook de retentie 
van een eenmaal aangeleerde geconditioneerde oogknipreflex 

te verstoren. Mogelijk hangt dit laatste ook samen met een 
stoornis in de timing van gedragsfuncties. (1) Verder zijn er een 
aantal circuits van emotionele en mentale prikkelverwerking, 

waarbij ook het cerebellum wordt aangedaan. 
 
De basale ganglia, ook wel basale kernen, nuclei basales of 

stamganglia genoemd, is een groep hersenstructuren rondom 
de thalamus die betrokken zijn bij de controle van 
bewegingen. Zij vormen samen een regelsysteem dat er voor 

zorgt dat bepaalde bewegingen makkelijker verlopen en 
anderen worden onderdrukt. Ook zijn zij betrokken bij 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gedrag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beweging_(natuurkunde)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Evenwicht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rotatie_(voorwerp)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rotatieas
http://nl.wikipedia.org/wiki/Menselijke_anatomie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Perceptie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spier_(anatomie)
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tijdschatting&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Klassiek_conditioneren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oogknipreflex
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hersenen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Thalamus
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bepaalde cognitieve en emotionele functies. De basale ganglia 

zijn ook ongeveer hetzelfde in zoogdieren en amfibieën. Het 
voornaamste doel van de basale ganglia is, in samenwerking 
met het cerebellum, het sturen van bewegingen. Hierbij wordt 

als eindstation voor de cortex de thalamus aangedaan. Het 
netto effect van output van de basale ganglia naar de 
thalamus is inhibitie. De basale ganglia behoren tot het extra 

piramidale systeem. 
De mediotemporale cortex (of mediale temporale kwab) is een 
aanduiding van hersengebieden in de slaapkwab die een 

belangrijke rol spelen bij de vorming van het expliciet 
geheugen. Hij omvat de hippocampus en aangrenzende 
gebieden zoals de gyrus dentatus, entorinale cortex en de 

gyrus parahippocampalis. Laesies van deze gebieden leiden 
tot verstoring van consolidatie van nieuwe indrukken in het 
geheugen en anterograde amnesie. 

 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zoogdieren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amfibie%C3%ABn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cerebellum
http://nl.wikipedia.org/wiki/Thalamus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Inhibitie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Expliciet_geheugen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Expliciet_geheugen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hippocampus_(hersenen)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gyrus_dentatus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Entorinale_schors
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gyrus_parahippocampalis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Consolidatie_(geheugen)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geheugenverlies
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Déja-vu 
Bij het lange termijn-geheugen worden herinneringen 
opgeslagen in reeksen neuronen in de grote hersenen. Nou 

werkt het brein best ordelijk: de groter hersenen hebben 
verschillende schorsgebieden voor herinnering: de dingen die 
je gezien hebt worden bewaard in de visuele cortex, die wat je 

gehoord hebt in de auditieve cortex, enzovoort. Omdat een 
herinnering meestal bestaat uit zien, horen, ruiken en 
misschien ook nog wel voelen wordt zo’n herinnering, als hij 

wordt opgeslagen in de grote hersenen, dus eerst in stukken 
geknipt: dit gaat naar die cortex, en dat naar een andere. Een 
herinnering die in je lange termijn-geheugen zit bestaat dus 

eigenlijk uit een hele hoop stukjes. Bij dat schema hierboven 
moet je je dus eigenlijk voorstellen dat die reeks neuronen 
vertakkingen heeft die elk ergens anders naartoe gaan. 

 
Als je dit weet, dan kun je het fenomeen déja-vu verklaren: bij 
een déja-vu heb je het idee dat je precies dezelfde situatie als 

waarin je je bevindt al eens eerder hebt meegemaakt. Je hebt 
hier eigenlijk te maken met een verwaarloosd geheugenspoor: 
het is al lang niet meer opgeroepen vanuit de hippocampus, 

maar omdat je je in een ongeveer gelijke situatie bevindt als 
toen worden alle fragmenten van de betreffende herinnering in 
al die verschillende hersengebiedjes opeens tegelijk weer 

geprikkeld. Opeens maken die verschillende fragmenten dan 
contact met elkaar en het verwaarloosde geheugenspoor 
werkt weer, zelfs zonder tussenkomst van de hippocampus: 

een bijna vergeten herinnering komt weer boven drijven en dat 
geeft meestal een beetje een vaag gevoel. 
Het feit dat sommige geheugensporen verwaarloosd kunnen 

raken houdt in dat sommige herinneringen die je lang niet 
gebruikt verloren kunnen gaan. Zo wissen de hersenen dus 
eigenlijk dingen die blijkbaar niet belangrijk zijn – als ze wél 

belangrijk waren zou je ze wel vaker gebruiken! – en komt er 
weer plek voor nuttige herinneringen. 
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Waak –Slaapfunctie 

Ons brein zet ons sympatischsysteem aan het werk en 

reguleert op een gegeven moment ons parasympatische 

systeem. Met andere woorden: ons brein zorgt voor actie en 

ontspanning. We hebben afwisseling nodig om gezond te 

kunnen functioneren. Als ons brein voortdurend aan het werk 

is, verschrompeld de hippocampus (korte termijn geheugen). 

Hetzelfde geld bij slaap en waakritme. We hebben slaap nodig 

om ons brein rust te geven. We kennen 4 stadia van slaap, 

waarbij de gegevens in ons korte termijn geheugen 

(hippocampus) de verbinding maakt met de cortex (lange 

termijn) om alle informatie door te sluisen. De zogenaamde 

Rem slaap zorgt voor dit effect.  

 

Tijdens het waakmoment gaat alle informatie in ons korte 

termijn geheugen zitten. De hippocampus plaats de informatie 

die de hippo thalamus en pons al grotendeels heeft gefilterd. 

Want we kunnen niet alle informatie die we opnemen 

onthouden. 
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Tijdens de slaap zien we een ritme ontstaan zoals in de 

afbeelding. 

 

 

Tijdens deze REMfase (ook wel droomfase genoemd van 

dromen die we niet kunnen onthouden) gebeurt de verwerking 

naar ons lange termijn geheugen. Alles krijgt zo een plaatsje 

binnen ons geheugen (bewustzijn). 
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Gemiddeld is het waakbrein in staat om 12% actief te zijn. 

Terwijl tijdens de REM slaap de hersenen ineens 95% actief 

worden. Door de snelle interactie neemt het emotionele brein 

de regie over. De hippocampus wordt geleegd. 
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Hoe ziet ons brein eruit tijdens een trauma of 

overspanningsfase in de hippocampus?  

 

De pons neemt de regie over het stuurt de nodige lichamelijke 

activiteiten aan om te overleven. Zo kun je tijdens een ongeluk 

niets waarnemen van het ongeluk, terwijl het gehele lichaam 

bezig is zich in leven te houden. Je voelt als het ware geen 

pijn tijdens het moment, maar later komt die reflex tot stand. 

Als je tijdens een ongeluk in het water terecht komt zul je uit 

een buitenbewustzijn kunnen geraken op het moment als je 

problemen rkijgt met inademen. Het lichaam ontwaakt op dat 

moment en onderneemt de nodige acties die vaak 

onverklaarbaar zijn. Als je bijvoorbeeld met de auto te water 

bent geraakt, kan de klap je buien bewustzijn brengen. Terwijl 

als je in ademnood komt, kun je zonder dat je het beseft in 

staat zijn je uit de auto te wringen en naar de oppervlakte te 

brengen. Eenmaal boven aangekomen ebt de overleving weer 

weg, de pons sluit zich weer af en de hippocampus en 

hippothalamus nemen het roer weer over om de 
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vervolgstappen te ondernemen vanuit bewustzijn. Pas daarna 

kan het lichaam in shock gaan verkeren. Een staat waarbij 

binnen de hippocampus oververhitting is ontstaan door het 

moment van het ongeval. Vaak kunnen we niets onthouden 

van het ongeluk of flarden van het ongeluk terugvinden. Een 

ander voorbeeld is dat je pons actief kan worden in geval van 

verkrachting. Je kunt dan letterlijkt het waarnemen uitzetten en 

pas later ervaren dat er iets gebeurt is. Zo kun je bijvoorbeeld 

tijdens de verkrachting iets in het verzier krijgen, waar een 

trauma zich aan ophangt. Dat kan een bloem zijn of iets 

anders wat je waarneemt tijdens de verkrachting. De 

jippocampus slaat nu iets op, wat er niet direct mee te maken 

heeft en je jarenlang ellende kan opleveren. Want steeds bij 

het zien van dat beeld wat je hebt onthouden, ontstaat de 

angst in het lichaam en de reactie daarop. Terwijl de 

verkrachting aan je voorbij is gegaan.  

Een kans op een trauma is veel aanwezig. Ook bij 

gehechtheid ontstaan er trauma’s. Deze worden vaak 

onbewust geactiveerd bij babies en peuters. Dat kan al bij een 

ruzie die in het vizier van een baby of peuter plaatsvind. Als dit 

meerdere keren gebeurt wordt het onveilig voor het kind. 

Vervolgens gaat ook bij het kind het mechnaisme van 

overleving in werking. De hippocampus vult zich met 

gegevens dat het kind niet kan verklaren, echter de herrie of 

fysieke waarneming kunnen beelden opslaan die voor 

oververhitting in het korte termijn geheugen kan doen 

plaatsvinden en die niet een plaatsje kan krijgen tijdens de 

slaap in het lange termijn geheugen. Gehechtheid is 

essentieel voor de ontwikkeling van veiligheid. Hier kom ik 

later in dit boek op terug.   

De bypass van de signaalfunctie van onze hippothalamus en 

amygdala zorgt voor directe actie als het nodig is. Ook hierbij 
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neemt de pons een belangrijke functie in. Het kan zijn dat we 

voor een pin automaat staan en gevaar waarnemen zonder 

het waar te nemen via onze hersenen. In dat geval spreken 

we van een bypass. Dit is om tijd te winnen om een vecht-

vluchthouding aan te kunnen nemen. De evolutie van de mens 

heeft hiervoor gezorgd en het zit nog steeds in ons systeem.  
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VERHOUDINGEN 
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HOOFDSTUK 2 ZORG & VEILIGHEID 

De mens is tijdens zijn leven afhankelijk van voeding, zorg & 

veiligheid. Dit hoofdstuk behandeld de psychologie over het 

leven. We kijken naar belangrijke fasen uit het leven, 

onderbouwen vanuit literatuur over wetenschappelijke 

onderzoeken en bewijzen dat alles afhangt van de 

afhankelijkheid.  

DE GEBOORTE 

In de baarmoeder is het kindje geheel overgeleverd aan de 

afhankelijkheid van de voeding en de gemoedstoestand van 

de moeder. Uit zichzelf ontwikkelt het zich en groeit het 

normaal gesproken tot een volmaakt mensje. Als moeder 

bezorgd is, of bang, of erg boos, zal het kindje de 

gemoedstoestand van de moeder voelen. Als moeder in 

paniek is, zal het kindje dit gevoel meekrijgen. Als moeder 

ongezond is zorgt dat weer voor aanpassingen in de 

voedselketen van het kindje. Zelfs als moeder een glaasje wijn 

drinkt, drugs gebruikt of rookt, zal het kindje dit meekrijgen. 

Het kindje in de baarmoeder is dus geheel afhankelijk van de 

moeder. Op een gegeven moment is het kindje volgroeit om te 

worden geboren. Nieuwe stoffen in het lichaam van de 

moeder en bij het kindje zorgen ervoor, dat de geboorte in 

gang gezet wordt. Moeder en kind zijn hier op elkaar 

aangewezen, afhankelijk van elkaars eigen inzet. Na de 

geboorte blijft de baby afhankelijk van de moeder, mits er een 

moeder aanwezig is. Want hier kan afhankelijkheid een 

andere identiteit krijgen. De baby kan niet voor zichzelf 

zorgen, daar is een opvoeder voor nodig. Echter uit diverse 

onderzoeken is gebleken, dat de baby niet alleen is 

aangewezen op de moeder. Als we teruggaan in de tijd, kwam 
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het regelmatig voor, dat moeder na de bevalling stierven en de 

baby door een ander werd opgevoed. Andere onderzoeken 

bewijzen, dat zelfs een baby niet door een mens opgevoed 

hoeft te worden. De Feralkinderen zijn hiervan het voorbeeld. 

Het laatst bekende onderzoek is die van het Filippijnse 

Kippenjongetje (ca. 1980). De afhankelijkheid krijgt dus een 

andere betekenis. Daar waar het in de baarmoeder geheel 

afhankelijk was (100%) van de biologische  moeder, kan de 

baby nu ook door anderen opgevoed worden. Het percentage 

van 100% blijft gelijk, omdat een baby niet voor zichzelf kan 

zorgen. Een baby heeft behoefte aan eigenlijk maar 3 basis 

elementen: voeding, zorg en veiligheid. Iedereen die dat kan 

leveren is welkom! Valt er een element af, dan volgt schade 

(lichamelijk en/ of geestelijk). 

Een baby leert al vrij snel alles te spiegelen wat hij 

waarneemt. Hij kopieert als het ware wat hij ziet, hoort of 

beleefd. Feral kinderen nemen de uitdrukkingen over van de 

dieren die voor opvoeding zorgen. Belangrijkste ontwikkeling 

wordt vanuit het gevoel geactiveerd. Als een baby in de nacht 

huilt, vraagt het om aandacht. Als de ouders geen aandacht 

geven, komt het kindje in een overlevingsmodus terecht. Een 

baby kun je niet laten huilen. Alle pedagogen en 

opvoedkundigen die het tegendeel beweren vergeten de 

ontwikkeling van de hersenen mee te nemen. Een baby voelt, 

het dat is het enige wat het kan. 
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FERAL KINDEREN 

 
De verhalen over kinderen die zijn opgevoed door dieren 

bestaan al duizenden jaren. Geruchten, mythen en 
volksverhalen werden mondeling doorgegeven, uitgebreid 
beschreven in romans en zelfs verfilmd. Vaak lijken het 

verhalen die te vreemd zijn om geloofwaardig geacht te 
worden. Lijken te zijn, want naar wolfskinderen, ook wel wilde 
kinderen genoemd is wel degelijk onderzoek gedaan. 

 
Wolfskinderen zijn kinderen die grootgebracht zijn met een 
minimum aan menselijk contact. Meestal zijn het slachtoffers 

van onachtzame, wrede, zieke en tegenwoordig ook vaak 
verslaafde ouders. Ook zijn gevallen bekend waarbij kinderen 
ontvoerd werden en vervolgens aan hun lot werden 

overgelaten. Ze worden feral children, wilde kinderen of 
wolfskinderen genoemd, ongeacht of ze tussen de dieren 
leven, zelfstandig in het wild verblijven of opgesloten zitten in 

een kamer. 
De term wolfskinderen bestaat al eeuwen. De meeste 
kinderen die in het wild gevonden werden waren opgegroeid 

tussen wolven. Vandaar de term wolfskinderen. Deze kinderen 
werden in eerste instantie als baby gevangen door wolven, 
bedoeld als prooi voor hun eigen jongen. Als de baby echter 

de geur van de wolven aannam, beschouwde de wolvin het 
kind als een van haar eigen jongen. Maar er zijn ook gevallen 
bekend van kinderen die opgroeiden tussen honden, apen en 

zelfs luipaarden. Wij zullen dus verder spreken over wilde 
kinderen. 
 

Een onderzoek naar 31 wilde kinderen (Zingg, 1941), wijst uit 
dat wilde kinderen opmerkelijke overeenkomsten vertonen. Ze 
huilen en lachen bijvoorbeeld nooit, dit zijn duidelijk 

aangeleerde eigenschappen. Ook de seksuele lusten tijdens 
en na de puberteit ontbreken bij vrijwel alle wilde kinderen. 
Wilde kinderen hebben meer eigenschappen gemeen. Ze zien 

goed in het donker, ze hebben een sterk reukvermogen en 
een voorkeur voor de kleur rood. Kinderen opgevoed door 
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dieren kenmerken zich daarnaast vaak door op handen en 

voeten te lopen, bladeren of rauw vlees te eten, hun tanden 
aan botten te scherpen en hun weigering kleding te dragen.  
 

Romulus en Remus, schi lderi j  van Peter Paul  
Rubens.  Foto van schi lderi j ; Wik ipedia fi le Rom ulus 
en Remus 

Fictie 
Het oudste en bekendste verhaal over kinderen die door 
dieren worden opgenomen is dat van Romulus en Remus (de 

stichters van Rome): in het kort gaat het om een tweeling die 
in de rivier de Tiber geworpen moesten worden om te 
verdrinken. Maar Romulus en Remus hadden geluk: De rivier 

was buiten zijn oevers getreden en overal ontstonden ondiepe 
poelen. Diegenen die Romulus en Remus in de Tiber moesten 
gooien, konden de echte oevers van de rivier niet bereiken. Ze 

dachten ook aan hun opdracht te kunnen voldoen door de 
baby’s aan de rand van het overstroomde gebied in het water 
te leggen. Toen het water daalde, bleef de mand met de 

baby’s op een boomwortel steken. Een wolvin hoorde het 
gehuil van de kinderen en kwam er op af. Zij likte Romulus en 
Remus en zoogde hen. Later zou de mythische tweeling 

historisch nog zeer belangrijk worden, maar dat is voor dit 
artikel niet zo van belang. 
Andere bekende fictieve wilde kinderen zijn natuurlijk Mowgli 

uit het Junglebook en Tarzan. 
 
 

Kamala en Amala de wolvenmeisjes uit Midnapore 
 
In oktober 1920 “redde” dominee Joseph Singh twee meisjes 

van circa 18 maanden en acht jaar uit een grot in de buurt van 
het dorpje Midnapore, waar zij door wolven geadopteerd 
waren en samen met de welpjes werden grootgebracht. Singh 

bracht de meisjes naar zijn weeshuis in de hoop dat zij zich 
als mensen zouden gaan gedragen. De jongste, Amala, heeft 
nooit leren praten en rechtop staan en overleed een jaar later. 

Kamala, de oudste, ging zich in de loop van de negen jaar die 
ze bij de familie Singh verbleef steeds minder wolfachtig 
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gedragen. Ze leerde op twee benen lopen, sprak ongeveer 30 

woorden en at gekookt voedsel. De meisjes waren geen 
zusjes, maar zijn waarschijnlijk enkele jaren na elkaar 
opgenomen in de wolvenroedel. De dominee heeft in zijn 

dagboeken uitgebreid over de meisjes geschreven. (hier 
online te lezen (engels), met foto’s) 
 

Tissa de apenjongen uit Sri Lanka  
 
Tissa werd in 1973 op handen en voeten met een groep apen 

gevonden door een vrouwelijke houtkapper, ze ving de 
ongeveer elfjarige jongen en noemde hem Tissa, maar 
leverde hem al snel over aan de politie, omdat hij 

onhandelbaar wild was. Naast het feit dat hij op handen en 
voeten liep vertoonde Tissa ander dierlijk gedrag, zoals janken 
en grommen naar mensen en eten van de grond. Ook 

(glim)lachte hij niet zoals vaker voorkomt bij wilde kinderen. Hij 
heeft dat overigens uiteindelijk wel geleerd in een opvanghuis.  
 

John Ssebunya, apenkind uit Oeganda  
 
In 1994 werd John Ssebunya gevonden in het Bombo-bos, 

zo’n 100 kilometer ten noorden van de Oegandese hoofdstad 
Kampala. Hij leefde in het bos samen met een troep Vervet-
apen. Toen een groep vrouwen in het bos sprokkelhout aan 

het verzamelen waren joegen ze een troep van die apen weg. 
De vrouwen werden doodsbang toen ze tussen de troep apen 
een half mens, half aap zagen die net als de apen ook door de 

bomen slingerde. De vrouwen vluchtten, maar kwamen later 
terug met stokken en wisten het ‘monster’ te vangen. Het 
apenkind verdroeg alleen maar fruit en bananen, van gekookt 

eten werd hij ernstig ziek. Bij leraren werd het apenkind 
opgevoed en mensen uit zijn vroegere dorp herkenden hem 
als John Ssebunya. De jongen was vier jaar toen hij, nadat 

zijn vader en moeder voor zijn ogen waren vermoord, het 
Bombo-bos in vluchtte. Inmiddels kan hij goed spreken. 
 

Beschermd door een berenmoeder 
 

http://www.feralchildren.com/en/showchild.php?ch=kamala
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Verschillende nieuwsberichten suggereren, dat onder 

sommige omstandigheden ook beren mensenkinderen 
verzorgen. In 1971 verdwaalde de vijf jaar oude Goranka 
Vuculic in een bos in voormalig Joegoslavië. Drie dagen later 

werd ze door een boer gevonden en vertelde dat ze een berin 
had ontmoet met haar twee kinderen. De berin had haar 
gezicht gelikt en ze had gespeeld met de kleine beertjes. ’s  

Nachts hadden ze tegen elkaar aan gekropen in een grot 
geslapen. 
In oktober 2001 werd een 16 maanden oude baby vermist in 

Iran, het kindje werd drie dagen later veilig en wel in een 
berenhol gevonden. Gezien de conditie van het kind werd 
aangenomen dat de berin het kind gevoed had. 

 
 
 

Luipaardkind 
 
In juli 1920 stond er een artikel in de Bombay Natural History 

Society van EC Stuart Baker, hij was werkzaam in de 
noordelijke Chadar heuvels en in een goede positie om de 
feiten te onderzoeken. Het kind werd rond 1912 van zijn 

ouders gestolen door een luipaardvrouwtje en werd drie jaar 
later gevonden en geïdentificeerd. Hij liep toen op handen en 
voeten en kon net zo hard rennen als een volwassen man. Hij 

had enorme eeltlagen op zijn knieën, tenen en handpalmen.  
Toen hij net gevangen was beet en vocht hij met iedereen. 
Ook verscheurde en at hij elke kip of ander pluimvee dat bij 

hem in de buurt kwam met een verbazingwekkende snelheid.  
 
Het Fi l ipi jnse Kippenjongetje  

 

Hij zag er verwilderd en ziek uit. De aanblik was hoogst 

ongemakkelijk en confronterend. Hij zat op een oud 
ziekenhuisbed waar een vieze plastic matras op lag. De 

jongen was aan de muur gebonden met een stuk bedlinnen. 
Dit ‘touw’ was twee meter lang en gaf de jongen een zeer 
beperkte bewegingsruimte. Een blik was naast het bed, het 
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enige andere voorwerp in de kamer. Een verzorgster vertelde 

dat de jongen hier soms als een idioot mee heen en weer 
schudde, ongetwijfeld uit verveling. 

Sujit werd namelijk vanaf zeer jonge leeftijd ernstig 
mishandeld. Mensen vertelden dat hij als kind met een 

koevoet geslagen werd, van de trap werd gegooid en dat hij 
van jongs af aan in een kippenhok werd opgesloten. Meerdere 
mensen, onder wie de buren, wisten hiervan, maar niemand 

had het nodig gevonden om in te grijpen. Een buurman had 
hem af en toe uit medelijden wat afval gevoerd. 

Jarenlang was het kippenhok de enige stabiele omgeving die 
Sujit kende. Hij leerde, zoals alle kinderen doen, door imitatie. 

Zijn voorbeelden waren kippen, en daarom gedroeg hij zich 
als een kip. Hij hopte rond als een kip, hield zijn handen 
gevouwen als klauwen en fladderde met zijn armen. Hij pikte 

naar zijn voedsel, kukelde als een haan en nestelde zich op 
de vloeg als hij ging slapen. 

In 1979, toen hij acht jaar oud was en al zeker meer dan zes 
jaar zat opgesloten in het kippenhok, werd Sujit door 

hulpverleners gevonden. Hij werd naar het bejaardenhuis 
gebracht, waar hij door zijn vreemde gedrag en agressieve 
uitbarstingen onhanteerbaar bleek. Vervolgens werd hij aan 

een touw aan de muur vastgebonden en moest hij genoegen 
nemen met een leefruimte met een straal van twee meter. 
Tweeëntwintig jaar lang 

Liefhebbende ouders 

 
Baby’s zijn evolutionair gezien ontworpen om schattig 
gevonden te worden, bij normale mensen wekt een baby 

automatisch beschermende en zorgzame gevoelens op, er 
zijn genoeg voorbeelden van verschillende dieren die kinderen 
van geheel andere soorten beschermen en verzorgen als hun 

eigen kinderen. Moederinstinct beperkt zich dus niet tot de 
eigen soort. 
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Voor de wetenschap zijn wilde kinderen interessant, omdat ze 
inzicht verschaffen in de taalontwikkeling en ontwikkeling van 
sociale vaardigheden bij jonge kinderen. 

Voor experimenten met kinderen gelden tegenwoordig strenge 
ethische richtlijnen. Er zijn wel anekdotes bekend uit de 
Middeleeuwen over experimenten die uitgevoerd werden om 

te onderzoeken wat de consequenties zijn als men een kind 
grootbrengt in een volledig isolement. 
Tegenwoordig mogen dat soort onderzoeken niet meer, en 

dus zien de wetenschappers een grote kans in “natuurlijke” 
experimenten met wilde kinderen, omdat deze veel bruikbare 
informatie kunnen opleveren omtrent het belang van omgeving 

voor de ontwikkeling van de mens. Inmiddels weten we dat 
een mens zonder zijn omgeving niet in staat is zich volledig te 
ontwikkelen. Dit maakt de resultaten van onderzoek naar wilde 

kinderen erg interessant in de geschiedenis van de 
pedagogiek, psychologie en filosofie. 
 

Tal van onderzoeken zijn gedaan om er achter te komen 
welke eigenschappen van mensen genetisch bepaald zijn en 
welke bepaald worden door de omgeving waarin men 

opgroeit. Ondanks alle inspanningen blijven er vraagtekens 
over. Alle verhalen over wilde kinderen zijn uniek, omdat 
iedere context waarin deze kinderen opgroeiden anders was. 

Hierdoor maakten wilde kinderen verschillende ontwikkelingen 
door. De verschillen kwamen aan het licht nadat ze gevonden 
waren. Het ene kind was in staat om zijn taalontwikkeling 

volledig op te pakken terwijl een andere kind nooit leerde 
praten. 
 

De vraag blijft, als je al die voorbeelden gelezen hebt, of 
sommige van die kinderen niet beter af waren geweest als 
men ze bij hun dierlijke ouders had gelaten. De meeste van de 

wilde kinderen komen vroegtijdig – na een moeilijk bestaan – 
op jonge leeftijd te overlijden. Sommigen door ziekten, 
anderen plegen zelfmoord, weer anderen ontsporen zodanig 

in de maatschappij dat ze voor hun eigen veiligheid en die van 
anderen hun gehele leven in het een of andere instituut 
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moeten verblijven. Gelukkig loopt het ook nog wel eens goed 

af zoals in het geval van  John Ssebunya . 
 

De opvoeder hoeft dus niet alleen de moeder te zijn. Het 

maakt voor de baby niet uit wie het doet, als het maar 

gebeurd. De baby is geheel afhankelijk van zijn verzorger, dus 
vindt alles best, als er maar eten, drinken en intimiteit is. Met 
name dit laatste is eigenlijk voor een baby net zo belangrijk als 

voeding. De baby is namelijk niet in staat een betekenis te 
geven aan wat dan ook. Eigenlijk is een baby erg narcistisch 
aanwezig en wil gewoon verzorgt worden, geliefd worden en 

gevoed worden op momenten als het de baby uitkomt. Deze 
gezonde vorm van narcisme geeft de baby de kans om te 
groeien en verder te ontwikkelen. Het limbisch systeem is vrij 

snel aanwezig in de foetus. Dit hersendeel is nodig om het 
gevoel een betekenis te geven. Een baby communiceert door 
middel van huilen.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Feral_child
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DE EENKENNIGHEID 

 

Ons bewustzijn begint pas na circa 9 maanden zich te 

ontwikkelen in de cortex. Sommige kinderen kunnen al na 7 

maanden reageren vanuit de cortex. Aan de hand van 

herinneringen kan het kind betekenis gaan geven aan wat het 

beleefd en voelt. Voor die tijd is een baby afhankelijk van alle 

zintuigen die het heeft om te voelen en waar te nemen. Je 

merkt al snel de afhankelijkheidspositie van de omgeving en 

opvoeders. Die zijn enorm belangrijk bij de verdere groei en 

ontwikkeling. Een baby vult zijn bewustzijn aan de hand van 

herhalingen. Het brein reageert erg dynamisch.  

Een afhankelijkheidsmoment is de eenkennigheid, die vaak al 

optreed na 11 maanden en kan duren tot ca 20 maanden. Hier 

wordt vaak verlatingsangst aan gekoppeld, echter daar zet ik 

zelf mijn vraagtekens bij. Je kunt je voorstellen, dat tijdens het 

groeien van ons besef (bewustzijn), ook het limbischsysteem 

overuren gaat draaien, met name de amygdala. Is het nu de 

angst op verlating of is het de angst voor het ontdekken? 

Ontdekken, dat het kindje ineens dingen gaat beseffen. Dat 

het kindje gaat beseffen, dat er meer is, dan de verzorging van 

de opvoeders, dat hij zelf dingen gaat ontdekken, ontwikkelen 
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en in beweging brengen. Is het niet de angst voor ineens te 

begrijpen, dat er veel meer in de wereld te halen is, dan eerst 

uit gevoel aanwezig was. Mama is veilig, zij moet niet 

weggaan, anders kan ik het zelf niet meer begrijpen. Het heeft 

mijns inziens meer te maken met de vorm van veiligheid, dan 

van verlating. Mama ken ik nu, ruik ik al sinds mijn geboorte, 

hoor ik al sinds mijn groei in de baarmoeder. Mama heb ik 

leren kopiëren en dat was veilig. Nu zie ik ineens veel meer 

mogelijkheden en dat vind ik angstig.  

Uit onderzoek is gebleken dat tegelijk met het vormen van ons 

bewustzijn gewerkt gaat worden aan het zelfvertrouwen. Vaak 

wordt er door ouders gezegd: “mijn kind had weinig moeite 

met de eenkennigheid”. Vooral de laatste decennia is er 

sprake van een afname van eenkennige symptomen (angst, 

paniek, huilen bij vertrek). Vele kinderen worden al vroeg in 

een kinderopvang opgevangen. Er is altijd wel iemand 

vertrouwt aanwezig. Als we nu stellen, dat de 

eenkennigheidsperiode vooraf gaat aan de peuterpuberteit  lijkt 

het een logische verklaring te hebben op de ontwikkeling 

vanuit de hersengroei. De band die een baby heeft met 

zijn/haar verzorger is een belangrijk onderdeel van het 

losmakingsproces in de gehechtheidsfase (zie hoofdstuk 

gehechtheid). De worsteling tussen geheel afhankelijk  zijn van 

een opvoeder en het ontdekken van de eigen EGO status, 

zorgt ervoor dat het kind steeds heen en weer wordt 

geslingerd in zijn gevoel tussen afhankelijk zijn en de drang 

naar onbewuste onafhankelijkheid. Vaak ligt het hoogtepunt 

van de eenkennigheidsfase ronde de 15 maanden, bij het 

begin van de peuterpuberteit. Het ene kind is iets langzamer 

of juist sneller in ontwikkeling dan het andere kind. De periode 

duurt voort tot ongeveer 20 maanden. Mocht het kind na die 

periode nog last hebben van eenkennigheid, dan heeft dat 

alles te maken met de veiligheid die de opvoeders hebben 
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geboden om te ontwikkelen. Veel moeders houden hun kind 

liever vast, dan ze te ondersteunen in hun onafhankelijkheid. 

Dat vasthouden kan vele onveilige vormen aannemen voor 

een kind. Het is ook bekend dat bezorgdheid van de ouders 

de zelfstandigheid van een kind ondermijnd. Overbescherming 

is een onveilige situatie voor een peuter om zich te kunnen 

loskoppelen van de opvoeders en de ervaring te delen met de 

ontdekking van het EGO. Dit bewijst dat we bewuster mogen 

zijn van de betekenis van de eenkennigheidsfase. Het luid het 

tijdperk in van de strijd tussen afhankelijk zijn van en 

ontdekken.  

PEUTERPUBERTEIT 

Twee belangrijke fasen in de ontwikkeling van een mens zijn 

de peuterpuberteit (ca. 15 maanden – 4 jaar) en de puberteit 

(ca. 11 – 17 jaar). In deze twee fases wordt de blauwdruk van 

de rest van je leven gemaakt. Twee fases waarin je als mens 

nog zo afhankelijk bent van opvoeders, omgeving, cultuur, 

maatschappij.  

Al in de baarmoeder zijn essentiële delen van de hersenen 
zich aan het ontwikkelen. Met name het zintuigelijke gedeelte. 

Verder zijn de basis emotionele activiteiten binnen de 
hersenen zich aan het voorbereiden om direct na de geboorte 
een functie te hebben voor het aangaan van hechting met 

gehechtheidfiguren. Een baby reageert direct vanuit het 
limbisch systeem en kan zich uitten op een wijze die wij 
allemaal kennen, namelijk “huilen”. Inmiddels z ijn er diverse 
onderzoeken gedaan naar de wijze van huilen van een baby. 

In bepaalde onderzoeken is naar voren gekomen, dat een 
baby een huilpatroon ontwikkelt, wat bestaat uit ca. 9 
verschillende opties. De enige communicatie die de baby naar 

zijn omgeving heeft komt tot stand door huilen. Voor de 
hechting met een ander is het van groot belang dat de ander 
de baby leert begrijpen. Doordat de verbindingen gemaakt 
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worden in de hersenen, is het van groot belang dat alle 

opvoeders rekening houden met het begrijpen van de 
boodschap van het kind. Bij het psychologisch deel binnen 
deze syllabus volgt de uitleg over diepere 

gehechtheidgronden. 
 
Tijdens de groei van het kindje, wisselen de motoriek en de 

hersengroei elkaar af. Je merkt al direct de invloed van het 
krijgen van tandjes. Als er tanden doorkomen reageert het 
cognitieve  gedeelte van de hersenen direct. Dit is dan ook het 

bewijs, dat de hersenen zich ontwikkelen bij het doorbreken 
van tandjes of kiezen. Met name het taalgedeelte krijgt de 
volle aandacht in de ontwikkeling. De fonemen die nodig zijn 

om met taal te communiceren doen dat op klank, intonatie en 
de groei van de cortex. 
Ons bewustzijn begint pas na circa 9 maanden zich te 

ontwikkelen. De neo cortex is daar verantwoordelijk voor. 
Bewustzijn ontstaat uit herhalingen van boodschappen die 
ontvangen worden door de peuter. Op dat moment begint het 

kind zich aan te passen aan zijn omgeving. 
 
De start van het coping proces is gemaakt. Door dit spiegelen 

ontvangt dit kind aansluiting bij het gedrag van de opvoeders. 
Het accent komt dus te liggen bij de opvoeders. Het kindje is 
afhankelijk van hoe de opvoeders in het leven staan, wat zij 

ervaren hebben en wat zij overbrengen. Verder gaat het kindje 
ontdekken dat het zelf ook veel potentie heeft. De motoriek  
zorgt voor balans en evenwicht wordt weer geregeld in de 

hersenen. Balans en evenwicht vormen dan ook twee 
belangrijke schakels om te werken aan het zelfvertrouwen. 
Het lichaam zorgt ervoor, dat niet alle activiteiten zich tegelijk 

gaan ontwikkelen. We zien vaak een toename van de 
hersenfuncties op het moment dat de tanden en kiezen zich 
ontwikkelen. Dan merk je al snel dat taal belangrijk wordt en 

uitdrukking verandert in woorden, later in zinnen. Op dit 
moment stopt vaak de groei van de motoriek. Het ene kind 
ontwikkelt de motoriek sneller en intenser dan het andere kind, 

waar bijvoorbeeld de tandjes al doorkomen. Je ziet het ook 
aan de groei. De groei van het lichaam gebeurt van binnenuit. 



96 

 

Onze botten groeien vanuit de kern en worden steviger en 

groter vanuit die kern van het bot zelf. De celdeling vindt dus 
plaats vanuit de kern van een bot of been. Het weefsel groeit 
mee met de botgroei. Tegelijkertijd zullen de organen ook een 

groeispurt maken om plaats te krijgen in het lichaam. Als het 
lichaam groeit groeien de organen mee. Bij de hersenen werkt 
het iets anders. Het hoofdje van het kind is al groot in 

verhouding met de rest van het lichaam (zie tekening vorig 
hoofdstuk). In het hoofd worden nu verbanden gelegd tussen 
de hersenen. De cortex groeit, het bewustzijn neemt een 

plaats in. Het taalgebied is overactief en voorziet het kindje 
dagelijks van nieuwe verbindingen in fonemen. De cortex 
groeit aan de hand van herinneringen. Als ouders voortdurend 

hetzelfde prediken, zal het kind dit opslaan als gegeven. Als 
ouders een peuter straffen, zal het kindje deze straf niet 
begrijpen en de wijze van straffen bepaald oin hoeverre het 

kindje zich gaat aanpassen. Dit proces noemen we onder 
meer conditioneren. Het kindje heeft daarbij geen keus. Een 
volwassene spreekt een volwassen taal tegen een peuter die 

net bezig is taal te ontwikkelen. Een peuter kent nog geen 
betekenis van woorden, dat leert hij aan de hand van de 
reactie van ouders. Veel ouders mishandelen hun peuter 

onbewust. Patronen die in het gezin aanwezig zijn krijgen op 
deze wijze (conditionering) een betekenis voor het kind.  
 

Onderstaande tekening laat zien hoe het coping proces en de 
conditionering invloed hebben op de dynamiek van onze 
hersenen en structuren.  In een leeftijd van 0-2 jaar zijn de 

verbindingen in de hersenen nog erg dynamisch en klein. Vele 
schakels worden er gemaakt. Ofwel veel neuronen maken 
contact met elkaar. In de leeftijd van 2 – 12 jaar zie je de 

dunnen streepjes vervangen worden door dikkere 
verbindingen (patronen). Op dit moment past het kind zich aan 
de omgeving aan (conditionering). De hersencellen of 

mogelijkheden zijn al aanzienlijk verminderd. De dikkere lijnen 
nemen het leven over. Bij een volwassene zijn de 
mogelijkheden helemaal weggevaagd. De kleine dunne 

lijntjes, de vele mogelijke verbindingen, zijn vervangen door 
dikke structuren. De patronen die we letterlijk overnemen 
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tijdens onze ontwikkeling. Vanaf de 25 jarige leeftijd is de 

hersenomvang volgroeid 
. 
 

 

 
 
 

 
 
 

De hersen capaciteit neemt af, patronen krijgen een vaste 

betekenis in het leven. Ouders geven deze patronen weer 

door aan hun kinderen. Wij weten nu ook, dat het niet uitmaakt 

wie verantwoordelijk is voor de zorg & veiligheid van het 

kindje. Dit kunnen dieren zijn (feralkinderen) of niet 

biologische ouders, het maakt niet uit waar en bij wie een 

kindje opgroeit. De peuter past zich aan de omgeving geheel 

aan. Cultuur is een belangrijke eigenschap bij de ontwikkeling. 
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Een Surinamer gaat anders om met de opvoeding van hun 

kind, dan de Nederlander. Een moslim anders dan een atheist. 

Een vrouw anders dan een man. Bij de Taliban is het meisje 

niet vrij en zal niet in veiligheid kunnen opgroeien. Het meisje 

past zich geheel aan deze mannenwereld en stelt zich 

afhankelijk op. De Taliban ontleend hun gezag weer uit deze 

aanpassing van de vrouw, het geeft hen een gezicht. De man 

is belangrijk, de man bepaald, de macht is hun geloof. Op zich 

niets mis mee, als je daar als meisje opgroeit weet je niet 

beter. Zo’n invloed heeft de peuterpuberteit op het kindje. Het 

bepaald gelijk je blauwdruk voor de rest van je leven. Je krijgt 

als puber nog een herkansing om verandering aan te brengen, 

daarna is het gedaan en leef je voort op de wijze die je hebt 

geleerd. Die je voorgeschoteld gekregen van je opvoeders. 

Voor het filipijnse kippenjongentje betekent het dus leven met 

het gedrag van een KIP. 

De peuterpuberteit staat centraal voor de eigen identiteit. Een 

peuter gaat enerzijds ervaring opdoen in zelfvertrouwen, door 

alles wat hij onderneemt zelf te willen doen. Zonder hulp en 

zonder anstige ouders om hem heen. Een angstige ouder 

geeft onbewust angstige signalen af, wat zorgt voor verwarring 

bij het kind. Als een peuter net kan staan, wil het gaan lopen. 

Eerst kruipt de peuter om vervolgens zich op te trekken aan 

de traptreden om die beweging naar boven te maken. De 

peuter gaat trede voor trede naar boven, zonder te beseffen 

wat hij doet. Hij is helemaal gefocussed op zijn prestatie, weer 

wat nieuws geleerd en zelf helemaal gedaan. Als een ouder 

dit verbied of als een moeder haar angst uitstraalt, komt er 

verwarring en wordt de peuter vaak boos. Hij wordt 

tegengehouden in zijn proces tot groei. Natuurlijk heeft de 

ouder de plicht zorg te dragen voor veiligheid. Veiligheid 

betekent niet verbieden, veiligheid betekent ook dat het kindje 

zich mag ontwikkelen zoals hij zelf wil. Zijn EGO periode 
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(bestaansrecht) meldt zich aan. In deze periode is het 

aangewezen op de ontwikkeling van het vertrouwen. 

Vertrouwen in zichzelf staat centraal. Als ouders gewoon 

rustig kijken naar het kindje op de trap en achter hem 

aanlopen, hem aanmoedigen is er niets aan de hand. Het 

kindje groeit. Als het kindje een foutje maakt, valt het. Doordat 

de ouder er onder loopt kan het kindje opgevangen worden. 

Het kindje wil gelijk weer opnieuw verder, want het heeft nog 

steeds het vertrouwen dat hij het kan. En hij kan het ook. Dit 

zelfde gebeurt met het openen van dueren, met de aan en uit 

knop van de televisie. Allemaal fasen van groei en 

ontwikkeling van het vertrouwen. Kijk wat ik kan, kijk wat ik 

doe. De volwassene vergeet te denken en te handelen in 

kindertaal. Gevoelens van depressie nemen peuters als grote 

verwarring tot zich. Als een ouder niet lekker in zijn vel zit, zal 

het verarring brengen bij het kindje, tenminste als het gedrag 

van de ouder aanhoudt. De verbindingen van gevoel worden 

ook gekopieerd en het kindje slaat dit op als levenselixer. De 

peuterpuberteit is een verwarde tijd voor de ouders en niet 

voor het kindje. De reactie van de ouders en omgeving zorgt 

voor de verwarring bij het kind. Tot een jaar of 4 kan de peuter 

voortdurend bezig zijn met ontwikkelingen in het vertrouwen 

en in identiteit. Als een moeder bang is voor spinnen wordt het 

kind ook bang voor spinnen. Als een moeder depressief is, 

verward dit het kind. Het kind gaat zichzelf beschermen, want 

het herkent zichzelf niet. Een overlevingsmechanisme komt tot 

stand (conditionering). Het kind past zich geheel aan.  

Stel dat de peuter 2,5 jaar oud is en een broertje of zusje 

wordt geboren. De symbiotische verhouding tussen moeder 

en de nieuwe baby is vanzelfsprekend. De peuter zal dit niet 

begrijpen en ontwikkeld in deze periode vaak een 

aandachtsprobleem. De EGO van de peuter krijgt niet de vrije 

ruimte te ontwikkelen. De conditionering neemt met grote 
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sprongen toe. De identiteit van het kindje is aangepast. Het is 

voor de ontwikkeling van een peuter niet gewenst om direct te 

delen met een nieuwe geboorte. Een geboorte waar de peuter 

niet zelf om gevraagd heeft. Voor het leren aanpassen in 

sociale ontwikkeling krijgt het kindje nu alle aandacht. Het 

grootste probleem heeft te maken met de gehechtheid (zie 

gehechtheid). In het natuurlijke proces van ontwikkeling bij de 

peuter hoort het door de peuter zelf onthechten aan de 

ouders. Deze fase gaat gevolgd worden door een nieuwe 

hechtingsfase, maar nu vanuit de peuter zelf. De peuter 

bepaald, niet zijn omgeving of de ouders. Als er een nieuwe 

geboorte is, kan de onthechting plaats vinden, echter het 

opnieuw hechten volgens de voorwaarden van de peuter komt 

in gevaar. Het is ineens onveilig geworden voor de peuter. De 

aanpassing wordt een overlevingsstrategie die zijn weerga 

niet kent. Deze neemt hij zijn verdere leven vaak mee, als 

hindernis. Eigenlijk is het pas veiligvoor het volgende kindje 

als de peuter zich heeft kunnen ontwikkelen, zijn identiteit 

heeft kunnen vaststellen en de gehchtheid in veiligheid is 

volbracht. Dat betekent pas na 3,5 of 4 jaar.    

De peuter is nu afhankelijk van zijn vrijheid die hij krijgt om 

zich te ontwikkelen volgens eigen ervaringen (vertrouwen). 

Het zelfvertrouwen krijgt hier een belangrijke wending.  

 
 
 

Interessante ontwikkeling: 
 
Rond het jaar 1900 hebben we een twee splitsing gezien in 

opvoedkundige stellingen. Aan de ene kant is Watson 
verantwoordelijk geweest voor de term Behaviorisme en aan 
de andere kant is het Gesell geweest die Maturisme heeft 

neergezet. Twee geheel tegengestelde systematiek. 
Behaviorisme staat garant voor het leren door te leren, 
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meestal door volwassenen gedoceerd. Maturisme kijkt naar 

het rijpingsproces van het kind en ieder proces van cognitie 
(denken) meld zich als het kind daaraan toe is. Inmiddels 
hebben wij de interactie tussen deze twee theorieën 

verwelkomt. Beide stellingen hebben we nodig.  
 
Na de tweede wereldoorlog is er binnen ons onderwijs 

gekozen voor behavioristische grondslag. Piaget heeft meer 
onderzoek gedaan naar deze grondslag, dan te luisteren naar 
de andere theorie. Montesorri, Sneider, Dalton, Jena, etc. 

richten zich meer naar de maturistische principes. Vanuit het 
kind onderwijs aanbieden, datgene wat kind op een bepaalde 
leeftijd kan leren. Een mix van deze twee is eigenlijk de meest 

complete versie om je kind onderwijs aan te bieden. Want aan 
de ene kant kopieert het kind al snel en leert het in 
verschillende stadia, terwijl aan de andere kant je richting kunt 

geven, zeg maar gerust sturing kunt geven, aan de richting die 
de ouder wenst. 

 

GEHECHTHEID 

Een ander thema rond het mysterie van afhankelijkheid vormt 

de gehechtheid. Gehechtheid als belangrijke verbinding voor 

de groei van de hersenen 

De krachtigste conceptuele banden tussen de hersenen en de 

psyche zijn onderzocht door Allen Schore en Daniel Siegel. 

Van belang is dat beiden hun onderzoek deden vanuit de 

gehechtheid tussen moeder en kind. Een gezonde neurale en 

psychologische ontwikkeling van het kind is gebaseerd op de 

responsiviteit van de ouders of opvoeders. Het brein van de 

baby wordt niet alleen sterk beïnvloed door de interacties 

tussen ouder en baby ; de groei van het brein wenst letterlijk 

iedere interactie tussen gehechtheidfiguur (vaak de ouder) en 

het kind en vindt voornamelijk plaats in een positieve relatie 
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tussen hen. Wanneer de baby uit de baarmoeder komt zijn de 

hersenen, die uit miljarden cellen (neuronen) bestaan, het 

minst gedifferentieerd van alle organen. Met name de daarop 

volgende ontwikkeling van de hersenen hangt voornamelijk af 

van de manier waarop er met het kind wordt omgegaan.  

Vanaf circa 9 maanden groeit de neo cortex, die ons 

bewustzijn genereert. Dit bewustzijn vult zich met  

herinneringen vanuit herhalingen. Dus neemt letterlijk het 

gedrag en gevoel van de gehechtheidfiguur over (coping). Dit 

is het begin voor het aangaan van patronen. Door deze 

patronen van neuronale activatie worden in de hersenen 

synaptische verbindingen aangebracht die bepalend zijn voor 

de structuur en het functioneren van de hersenen. De 

architectuur van de hersenen is ingesteld op associaties : als 

binnenkomende prikkels (tedere aanraking, sussende stem, 

kalme indruk) de aanzet geven tot activiteit inde hersenen van 

de baby, zullen de gelijktijdig vurende neuronen zich 

aaneensluiten en een neuraal netwerk creëren, dat deze en 

soortgelijke prikkels van de kant van de moeder associeert 

met een gevoel van veiligheid. Op die manier geven 

ervaringen, en vooral ervaringen die herhaald worden , vorm 

aan de bedrading van de hersenen. Jonge hersenen zijn erop 

gebouwd om te leren van oudere hersenen. En 

gehechtheidrelaties zijn de setting waarin dit leerproces 

grotendeels plaatsvindt. Omgekeerd kan de afwezigheid van 

bijvoorbeeld affectie of van relationele verbindingen (bijv. 

Angstige of gereserveerd ouder) op het emotioneel gestreste 

kind, de ontwikkeling van het kind belemmeren, waardoor 

vervolgens het vermogen van het kind om zijn emoties te 

voelen wordt beknot. Het wordt vervolgens erg moeilijk op 

latere leeftijd de gevoelens van het kind te veranderen.  
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Een ander belangrijk onderzoek die centraal staat bij de 

ontwikkeling van een kind is de gehechtheid. John Bowlby is 

een van de bekendste onderzoekers op dit gebied.  Zijn 

theorie, hoewel een eclectische mix van ideeën, was 

gebaseerd in de freudiaanse psychoanalytische traditie. Zijn 

originele doel was om de consequenties van ernstige 

aantasting van de hechting tussen moeder en kind voor de 

ontwikkeling te verklaren. 

Onveilig gehechte kinderen neigen zelf ouders te worden van 

onzekere kinderen. De relatie tussen hechting, temperament 

en persoonlijke ontwikkeling biedt ook de mogelijkheid om 

biologische, sociale en culturele aspecten van de ontwikkeling 

te verenigen binnen één verklarend raamwerk (Bretherton, 

1994). 

Op deze wijze bllijven patronen in stand en wordt het 

generatie op generatie overgedragen. Of je geeft je kind 

dezelfde opvoeding als jij hebt genoten of je gaat juist in de 

overcompensatie door het niet zo te doen als je ouders deden 

(afhankelijk van jouw ervaringen).  

Waddington heeft ons in 1957 al gewezen op het ontstaan van 

nieuwe structuren bij kinderen door de interactie tussen 
bestaande structuren en de omgeving. Het epigenetisch 
landschap neemt structuren aan op natuurlijke wijze. Als een 

kind gevoelig is voor een bepaalde structuur en zijn omgeving 
laat deze structuur zich ontwikkelen, zal er zeker structuur 
ontstaan. Als je gevoelig bent voor een borderline structuur, 

dan hoeft dat nog niet tot ontwikkeling te komen. Echter als de 
nabije omgeving ervoor zorgt dat het onveilig is, zal de 
structuur zich ontwikkelen tot een nieuwe vorm. Met deze 

wetenschap kun je vermoeden, dat de borderline structuur 
zich ontwikkeld in de vroege kinderjaren. Er zijn wel bepaalde 
vormen nodig om voeding te geven aan het ontstaan. 

Allereerst is de moeder iemand die inconsequent gedrag 
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vertoont en vaak haar boosheid botviert op de baby. De baby 

raakt van slag van alle emoties die in de huiselijke kring 
afspelen. In de onthechtingfase (vanaf 15 maanden) is het erg 
onveilig voor een peuter om zich opnieuw te hechten aan een 

moeder en aan een vader. Als vader en moeder veel strijd 
leveren, zal het kind zich ongewenst voelen en voortdurend 
rondgeslingerd worden in de emoties die er spelen. Het kind 

komt in de overlevingsfase en zal zich terugtrekken. Het kind 
ontwikkelt geen natuurlijke gevoelswaarden, zoals boosheid, 
vrees, verdriet, vreugde en schaamte. Als de puberteitleeftijd 

is gekomen, zal het kind wederom een onthechtingfase 
beleven, vanuit een hechting die onveilig is geweest. 
Cumulatief krijgt het kind dan wederom een opdonder in zijn 

vorming. Tijdens de adolescentie zal de borderline structuur 
tot een hoogtepunt komen. Een borderliner kun je niet zomaar 
genezen. De patronen zijn diepgeworteld in z ijn structuur. 

Inmiddels is er nog geen remedie voor eliminatie van de 
structuur. De kunst is dus het kind altijd een veilige hechting 
en onthechting te bieden. 

 

De theorie van John Bowlby, was gebaseerd in de freudiaanse 

psychoanalytische traditie. Zijn originele doel was om de 

consequenties van ernstige aantasting van de hechting tussen 

moeder en kind voor de ontwikkeling te verklaren. 

De evolutionaire functie van zulk hechtingsgedrag zal op de 

korte termijn het kind beschermen tegen jagers en op de lange 

termijn schept het een model waar alle andere relaties op zijn 

gebaseerd. De aanname dat het kind van de moeder leert 

houden omdat ze de basis schept voor de basisbehoeften 

(zoals honger en dorst) wordt 'cupboard love' theorie 

genoemd. Harlow stelde dat moeders niet alleen voedsel 

verschaffen maar ook warmte en comfort. 

Grote schaal epidemiologische studies die de rol van familie-

ervaring als antecedenten van depressie en angststoornissen 
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in het latere leven onderzochten tonen aan dat veel factoren 

de lange termijn effecten kunnen verbeteren zelfs bij bijv de 

dood van een ouder. Dit zijn goede relaties met overlevende 

familieleden, vriendschappen met peers, succes op school, 

een goed ondersteunend huwelijk hebben en een 

veerkrachtige persoonlijkheid zijn. (Holmes, 1993). 

Naar aanleiding van Bowlby’s werk, over de scheiding als 

kinderen naar een ziekenhuis moeten, werd ouders vanaf de 

jaren 50 toegestaan bij het kind te verblijven. 

De hechtingstheorie is uitgebreid om niet alleen de relatie 

tussen ouders en kind te omvatten maar ook die van de 

transgenerationele effecten (van IJzendoorn, 1955). 

 

Onveilig gehechte kinderen neigen zelf ouders te worden van 

onzekere kinderen. De relatie tussen hechting, temperament 

en persoonlijke ontwikkeling biedt ook de mogelijkheid om 

biologische, sociale en culturele aspecten van de ontwikkeling 

te verenigen binnen één verklarend raamwerk (Bretherton, 

1994). 

Bowlby's benadering 

- ideeën afstammend uit freudiaanse psychoanalytische 
traditie met biologische en psychologische invloeden 

- sterk beïnvloed door Harlow's werk met resusapen 
- grotendeels betrokken bij emotionele ontwikkeling en de 

totstandkoming van de persoonlijkheid 

- ook betrokken bij slechte aanpassing gedurende de 
kindertijd en de verhouding van slechte relaties tussen 
ouders en kinderen 

- sympathiek tegenover de analytische benadering maar 
kritisch ten opzichte van de onwetenschappelijke aspecten 
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- ontwikkelde een unieke synthese van methoden en 

theorie getrokken uit de freudiaanse psychoanalyse, 
observatie en opname van natuurlijke geschiedenis, 
veldstudies over gedrag, comparatieve studies met 

primaten en cognitieve ontwikkelingstheorieën 
- probeerde de formatie van de vroegste hechting te 

verklaren tussen kind en moeder, samen met 

ethiologische principes die werden geherformuleerd in 
menselijke termen 

- argumenteerde voor een primaire emotionele band tussen 

kind en moeder/verzorger die ongerelateerd was aan de 
traditionele geloven van freudiaanse kinderseksualiteit  

- verschoof de focus van retroperspectieve 

psychoanalytische studie naar de studie van de formatie 
van emotionele relaties en hun consequenties 
(prospectief) 

- De moeder/verzorger verzorgt een veilige en zekere basis 
vanuit welke het kind de wereld kan ontdekken 

- Veilige kindhechting plaveit de weg voor psychologisch 

gezonde ontwikkelingspaden 
- Onzekere/onveilige kindhechting leidt tot een neurotische 

persoonlijkheid en aansluitend psychologisch ongezonde 

ontwikkelingspaden 

 

Harlow's onderzoek naar maternale deprivatie bij apen 

In tests toonde Harlow aan dat, als ze de keuze kregen tussen 

een met comfortabel kleed bedekkende steun die melk gaf en 

een identieke die geen melk gaf, de apen het melkgevende 

kleed de voorkeur gaven. Desondanks prefereerden de apen 

de eerste 20 dagen een verwarmde draad wat suggereert dat 

warmte ook een rol speelt. Daarna prefereerden ze het warme 

kleed zelfs als het geen eten gaf. Deze resultaten leidden 

Harlow tot de conclusie dat de freudiaanse 'cupboard liefde' 

van hechting inadequaat was. 



107 

 

In plaats daarvan stelde Harlow dat een multifactorele theorie 

van hechting in resusapen nodig was, wat soortspecifieke 

factoren includeert zoals het verlangen van de apen om zich 

vast te klampen alswel de meer algemene factoren zoals 

kontaktcomfort en moederwarmte. 

Volgens Harlow is het lange termijn effect van de moederlijke 

liefde dat het een basis creëert van vertrouwen die 

voorbereidend is voor latere kontakten met peers (mensen 

van dezelfde leeftijd). Bowlby nam sommige ideeën over voor 

menselijke ontwikkeling. In menselijke kinderen is 

vastklampen slecht ontwikkeld zodat huilen en lachen 

hetzelfde doel dienen: de zorginstincten bij de moeder 

aanwakkeren in de eerste maanden. Emotioneel veilige 

gehechte kinderen gebruiken de moeder als basis naar waar 

ze periodiek kunnen terugkeren als ze de nieuwe omgeving 

onderzoeken, terwijl ze de moeder duidelijk in beeld houden.  

   

 

Edward John Mostyn Bowlby (Londen, 26 februari 1907 - 

Skye, 2 september 1990) was een Britse psychiater die 
bekend is geworden door zijn theorieën over hechting tussen 
opvoeders en kinderen. Hij benadrukte het belang van een 

goede interactie tussen hen om een goede hechting tot stand 
te laten komen. Bowlby geloofde dat met name een sensitieve 
houding van de moeder voor de signalen van het kind een 

veilige hechting tot stand liet komen. De wijze waarop de 
hechting tot stand komt, heeft volgens hem een voorspellende 
waarde voor de emotionele ontwikkeling van een kind op 

latere leeftijd. Het niet-veilig gehecht zijn kan leiden tot 
verschillende moeilijkheden, zoals leerproblemen, problemen 
met zelfwaardering en eigenwaarde en moeite hebben met het 
aangaan van relaties. 
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Bowlby werd, als upper middle class kind, opgevoed door een 

kinderjuffrouw en zag zijn ouders zelden. Volgens de normen 
in die tijd zouden die hun kinderen toch maar te veel 
verwennen. Toen hij bijna vier was, verliet de kinderjuffrouw 

de familie, wat hij later beschrijft als een verlies zo groot als 
het verlies van een moeder. Op zijn zevende werd hij naar een 
kostschool gestuurd. Later schreef hij dat hij 'niet eens een 

hond naar een kostschool zou sturen op die leeftijd'. [1] Vanaf 
zijn veertiende volgde een opleiding tot marineofficier bij het 
Royal Navy College in Dartmouth, maar hij wilde liever werk 

doen waar de hele samenleving wat aan had. [2] Tussen 1925 
en 1933 studeerde hij geneeskunde en psychologie aan het 
Trinity College (Cambridge) en het University College London. 

In 1928 en 1929 werkt op een school voor kinderen met 
onaangepast gedrag.  

Zijn begeleiders wezen Bowlby erop dat sommige van hen 
problemen vertoonden doordat hun primaire opvoeders hen 

hadden verlaten. In 1933 kwalificeert hij zich als basisarts, in 
1937 als psychoanalyticus en in 1940 als psychiater.[2] 

In 1938 werd Bowlby president van het Trinity College. In de 
Tweede Wereldoorlog dient hij als officier en daarna wordt hij 

onderdirecteur van een kliniek voor psychoanalyse in Londen. 
Vanaf 1950 werkt hij voor de Wereldgezondheidsorganisatie 
als adviseur geestelijke gezondheid. Hij pleitte er onder 

andere voor adoptie van zeer jonge kinderen zonder thuis. [3] 
Vanwege zijn belangstelling voor kinderen die door hun 
primaire opvoeders waren verlaten gaat hij werken voor de 

Child Guidance Clinic in Londen. Daar werden onder meer 
kinderen opgevangen die hun ouders waren kwijtgeraakt in de 
oorlog. Zijn verdere professionele leven wijdt hij aan de de 

ontwikkeling van de hechtingstheorie. In 1990 overlijdt Bowlby 
in zijn zomerhuis in Schotland.John Bowlby komt uit de 
freudiaanse school en was erg geïnteresseerd in het 

onderzoek van Harlow met resusapen. Dit onderzoek bewees, 
dat apen (sociaal dier) die afgezonderd werden,  eerder 
sterven, depressie verschijnselen vertonen en een 

ongelukkige indruk maken. Er werd geëxperimenteerd met 
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baby aapjes, door ze weg te nemen vlak na de geboorte en ze 

te isoleren. De resultaten werden later gekopieerd naar de 
mens en de onderzoeken naar hechting is nog in volle gang. 
Bowlby maakte zich sterk voor het gelijk aanleggen van een 

pasgeboren baby aan de moedersborst, zodat de geur en 
haar reuk bekend en veilig overkomt. Nog niet zo lang geleden 
werden prematuren (baby’s met de keizersnede geboren 

vanaf 27 weken) in couveuses gelegd, zodra ze uit de buik 
gehaald waren. Er was geen contact met de moeder die vaak 
nog onder narcose was. De hechting is niet natuurlijk 

verlopen. Longitudinale onderzoeken (lange termijn volgen 
van onderzoekpersonen) gaven na 20 jaar al inzicht in de 
problematiek. Baby’s die niet natuurlijk gehecht waren, 

raakten verstrikt in binding met andere soortgenoten. Moeilijke 
relaties waren het vervolg en uiteindelijk blijft er een leeg 
gevoel achter. Bowlby heeft dit met de resultaten van dit 

onderzoek aangetoond het belang van een natuurlijke 
hechting. Overal worden prematuren eerst in contact gebracht 
met de moeder, zelfs de keizersnede gebeurt onder 

gedeeltelijke narcose, zodat de moeder alert aanwezig is bij 
de geboorte.  

John Bowlby heeft meerdere bewijzen vastgelegd in 

onderzoek naar de hechting.Zo heeft hij ontdekt dat een groot 

aantal angststoornissen en depressies te maken hadden met 

een onveilige hechting in de kindertijd. Verder heeft hij al 

vastgelegd, dat onveilige gehechte kinderen later weer een 

onveilige hechting realiseren bij hun eigen kinderen. Het 

patroon blijft zo instant. John Bowlby onderzocht de beginfase 

van het leven. Hij ontdekte dat een baby al snel nabijheid 

zoekt, waar hij zijn voorkeur bij heeft (veiligheid). Op deze 

wijze ontwikkeld de baby een veilige basis, dit uit zich bij 

ongeveer 8 maanden in de eenkennigheidfase, waarbij de 

moeder vaak de veilige persoon is die niet uit het zicht mag 

geraken. 
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Mary Ainsworth heeft nader onderzoek gepleegd naar de 

verschillende soorten hechting. Main en Fonagy hebben zich 

vervolgens verdiept in de materie en delen de 

onderzoeksresultaten van Mary. Aangezien ze van een groep 

onderzoekers later zijn hebben ze de bevindingen dieper 

geanalyseerd en juist Main heeft de resultaten aangescherpt 

om er een test op los te laten. Aan de hand van deze 

wereldwijd geaccepteerde testmethode is er steeds meer 

inzicht gekomen in de gehechtheid van kinderen of 

volwassenen die terug kijken op hun jeugd. Ainsworth die als 

ontwikkelingspscyholoog en als wetenschappelijk 

onderzoekerwerkzaam was aan de universiteit van Toronto 

schreef boeken en diepte de theorie van Bowlby uit door 

longitudinale onderzoeken te doen. In Oeganda kreeg Mary 

voet aan de grond bij de moeders binnen stammen. Uitermate 

traumatische scheidingen van moeder en kind werden in kaart 

gebracht. Maandenlang bestudeerde ze de moeders en de 

baby’s. Uit dit onderzoek kwam haar Strange situation tot 

uiting. Ze ging naar Baltimore om nader onderzoek te gaan 

doen met haar Strange situation ingang. Baby’s kregen 

vreemde situaties voorgeschoteld en dit leverde veel materiaal 

op om verschillende soorten hechting in kaart te brengen.Ze 

concludeerde, dat er vier type aanduidingen gemaakt kunnen 

worden, namelijk: 

Type A angstig – vermijdend (vluchtgedrag ontwikkeling) 

De baby of peuter uit zich als volgt: onverschillig in de relatie 

met moeder. Huilt niet als de moeder weggaat en staat 

vreemden toe te troosten. Dit gedrag ontstaat bij een baby, 

waarvan de baby voelt dat de moeder haar kind afwijst. Met 

name gevoelsmatig is dit een ontdekking voor de baby. 

Aangezien de baby’s onophoudelijk exploreren en bij het 

vertrek of terugkomst van de moeder zichtbaar onbewogen 
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blijven, kan hun klaarblijkelijk gemis aan emotionele stress 

gemakkelijk verkeerd worden opgevat als kalmte.  In 

werkelijkheid is hun hartslag tijdens de separatie episodes 

even hoog als die van hun zichtbaar gestreste, maar veilig 

gehechte leeftijdgenootjes, terwijl de stijging van hun 

cortisolniveau zowel voor als na de sessie beduidend hoger is 

dan bij veilig gehechte baby’s.  

Type B veilige hechting 

De peuter speelt op zijn gemak. Zijn reactie is positief op 

vreemden, als zijn moeder erbij is. Vreemden kunnen niet 

troosten als moeder weggaat en is blij als moeder terugkeert. 

Voordeel op oudere leeftijd is dat kinderen van 6 jaar een 

groter concentratievermogen hebben en lang kunnen spelen. 

Kinderen vanaf 4 jaar spelen in harmonie met anderen. 

Veilig gehechte baby’s hebben blijkbaar geleidelijk toegang to 

hun impulsen om te exploreren, wanneer ze zich op hun 

gemak voelen en om troost te zoeken wanneer dat niet het 

geval is. Kinderen die veilig gehecht waren hoe gespannen ze 

ook raakten door separatie, waren bijna onmiddellijk weer 

gerustgesteld bij een hernieuwd contact met hun moeër, 

waarna ze daarna weer graag gingen spelen. Dit soort 

flexibiliteit en veerkracht leek de vrucht te zijn van de erfenis 

van interacties met een sensitieve moeder die reageerde op 

de signalen en boodschappen van haar baby. Doorgaans 

waren de moeders van veilig gehechte baby’s er snel bij om 

hen op te pakken als ze huilden en hadden ze hun kindjes 

teder en zorgzaam vastgehouden, maar alleen als de baby’s 

zelf vastgehouden wilden worden.  

Type C angstig/tegenwerkend gedrag (rebel) 
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Kinderen blijven dichtbij moeder en lijken geagiteerd als 

moeder weggaat. Ze willen niet getroost worden als moeder 

weggaat of terugkomt. Bij terugkomst nemen kinderen afstand 

van hun moeder. Dit gedrag ontstaat als de moeder 

inconsequent is, zodat de baby niet weet wat nu van hem/haar 

verlangd wordt. Onveilig dus. 

Type D gedesorganiseerd gedrag 

Deze kinderen missen controle bij stresssituaties. Ze reageren 

verdwaasd bij de aanwezigheid van hun moeder. Ze kruipen 

huilend op moedersschoot om ineens afstandelijk te zijn als ze 

bij haar zitten. Dit komt voor bij kinderen die misbruikt, 

mishandeld zijn, waar moeder erg inconsequent heeft 

gereageerd. 

Meer recent onderzoek meld de volgende stelling: 

Ouders die hun k inderen te beschermend opvoeden, 

zorgen er mogelijk  voor dat de hersenen van hun 

nakomelingen zich minder goed ontwikkelen. Dat zou 

blijken uit een studie van Japanse wetenschappers.  

De onderzoekers van Gunma University in Japan maakten 
een hersenscan van vijftig proefpersonen die tussen de 20 en 
30 jaar oud waren. 

De deelnemers aan het experiment deden ook mee aan een 
onderzoek waarbij de relatie met hun ouders in hun jeugd 
werd gemeten. Ze moesten reageren op stellingen als: ‘mijn 
ouders probeerden me afhankelijk van hen te maken’ en ‘mijn 
ouders wilden liever niet dat ik opgroeide en volwassen werd’.  

 

 

http://www.med.gunma-u.ac.jp/index-en.shtml
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Grijze hersenmassa 

Uit de studie bleek dat mensen met overbeschermende 

ouders over het algemeen minder grijze hersenmassa hadden 
in de prefrontale cortex van de hersenen dan proefpersonen 

die een ‘gezonde’ opvoeding hadden genoten. Ook bij mensen 
die vaak waren negeerd door hun vader of moeder werd er 
minder grijze hersenmassa gemeten. 

Stress 

Volgens de Japanse hoofdonderzoeker Kosuke Narita zou 

een verhoogde aanmaak van het stresshormoon cortisol 
ervoor kunnen zorgen dat de grijze hersenmassa van 
overbeschermde of genegeerde kinderen minder hard groeit. 

 
Wat is nu onthechten? 
 

Onthechten komt na de periode van eenkennigheid. Tijdens 
de eenkennige periode merkt het kind dat scheiding van een 
vertrouweling (meestal moeder), eng kan zijn. Het kind wordt 

aan zichzelf overgeleverd en aan zijn eigen perceptie 
(waarneming). In die fase ontwikkelt de amygdala zich verder 
in de hersenen. De amygdala of amandelkern is een gedeelte 

in de hersenen die voor onze emoties zorgt. Het ontvangt de 
prikkels vanuit het lichaam en zend prikkels uit naar het 
lichaam als er sprake is van boosheid of angst. We kunnen 

dan vluchten of vechten en daarvoor is een biologisch schema 
in het lichaam voor verantwoordelijk. De amygdala zit in ieder 
mens. Als je die wegneemt kun je als het ware niet meer 

leven. Je voelt niet meer wanneer je angstig bent en 
tegelijkertijd merk je ook niet meer waar je alert op hebt te zijn. 
Ook kun je boze gevoelens niet meer voelen en uitten. Je 

grenzen kunnen dus doorgaans overschreden worden, iets 
wat maakt dat je geen eigen identiteit meer kunt aannemen. 
De baby wordt dus geconfronteerd met het weggaan van 

moeder. De symbiotische periode is een periode vanaf 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Prefrontale_cortex


114 

 

geboorte tot zo’n 15 maanden. Piaget verlengt de periode 

naar 2 jaar, echter nieuwe onderzoeken wijzen erop, dat een 
kind in deze tijd zich eerder onthecht dan 2 jaar. De baby is in 
die symbiotische periode geheel afhankelijk van degene die 

het kind opvoed (meestal moeder). Bij eenkennigheid gaat de 
baby langzaam de wereld ontdekken. Er zijn meerdere 
mensen in zijn omgeving en de baby ontdekt, dat hij zelf een 

eigen mensje aan het worden is. Zijn Ego ontdekt hij (Freud).  
 
Vanaf zo’n 13 maanden gaat het kind beseffen, dat zijn ego er 

mag zijn. Niemand kan die groei tegenhouden, echter wel 
vervormen. De onthechting aan ouders begint al vaak bij 15 
maanden. Als het kind net heeft leren lopen, ontdekt het de 

wereld. De motoriek heeft alle aandacht gehad en nu wordt 
het tijd voor de hersenontwikkeling. Vanaf 9 maanden groeit 
de neo cortex (lange termijn geheugen) mee met het kindje. 

Aan de hand van herhalingen slaat het gegevens op.  
Het kindje kan nu lopen en zoekt zijn eigen mogelijkheden op 
die vaak grenzeloos zijn. De peuter gaat alleen op stap, wil 

vooral alleen lopen en ver voor de rest uit (of achteraan). Als 
de peuter maar het idee heeft dat het zelf kan doen wat het 
wil. Alleen weet een peuter niet wat de grenzen zijn voor 

veiligheid. Na het oplopen van trauma’s ervaart de peuter wat 
gevaarlijk kan zijn of niet en dat willen we als ouder niet op 
deze wijze meegeven. Daarom is het van groot belang het 

kindje de kans te geven om alleen op stap te gaan in gebieden 
waar het veilig is. 
 

Een tweede voorbeeld is het traplopen. De peuter klimt eerst 
op de knie omhoog en als het kan lopen is het zo boven. Veel 
ouders rennen achter het kind aan en schreeuwen vaak hun 

angst uit, dat het kind kan vallen. Het kind wordt dus met een 
gevoel van angst geconfronteerd die het kopieert van de 
ouder. Dat zorgt ervoor dat het kind niet verder op onderzoek 

uitgaat en dat is jammer. Als een ouder gewoon achter het 
kind aangaat en het kind zelf naar boven laat gaan, is er niets 
aan de hand. Een kind kan dan veilig vallen, je hoeft als ouder 

alleen te observeren. Bij een val reageer je als ouder vanzelf 
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(mits je niet afgeleid bent). Het kind leert zo zelf zijn groei te 

stimuleren en zijn beperkingen te ontdekken. 
 
Dit zijn twee voorbeelden van onthechting van de 

symbiotische verhouding. De moeder hoeft het kind niet meer 
geheel te verzorgen, het kind is in staat ook zelf te 
ontwikkelen. In deze fase die tot ongeveer 3 jaar duurt (met 

uitloop naar 4 jaar), leert het kind zich te onthechten. Daarom 
spreken we van onthechting vanuit het kind en niet vanuit de 
ouder. Tijdens deze fase kan er veel mis gaan. Want als de 

moeder het kind blijft beschermen, zal het kind niet kunnen 
onthechten. Met vele afhankelijkheidsstoornissen op latere 
leeftijd tot gevolg. 

 
Na de onthechting gaat het kind zelf een nieuwe hechting aan 
met de moeder en met de vader, broertjes of zusjes. Dat kan 

alleen als het voor het kind veilig is. Is er veel ruzie of worden 
emoties verdrongen door ouders, dan voelt het kind zich niet 
op zijn gemak om zich opnieuw te gaan hechten. In deze fase 

die zeker tot 4 jaar duurt, zal het kind zichzelf een 
bescherming aan gaan meten. Het gedrag van het kind kan 
zich dan richten op terugtrekken of rebelleren. Ook deze fase 

is van belang bij de rest van zijn leven. Heb je jezelf 
aangeleerd om te rebelleren, dan zal dit de vorm zijn die als 
overleving wordt gehanteerd in de rest van je leven. Vaak 

kopieert het kind een gedrag van een ouder. Uiteraard zitten in 
het DNA sporen van deze overlevingsstrategie die ouders zelf 
ook vaak bij zichzelf herkennen. 

 
Als er in deze periode een tweede baby wordt geboren is dit 
altijd bedreigend voor de oudste. De ego die aan het 

ontwikkelen is, vraagt veel aandacht. Als die aandacht naar 
een nieuwe baby gaat (nieuwe symbiotische verhouding met 
opvoeder), krijgt de peuter niet wat hij zelf nodig heeft. Vaak 

ontspoord dit in gedrag als het kind ouder wordt dan 6/7 jaar. 
We kennen allemaal de voorbeelden als er op die leeftijd op 
negatieve wijze aandacht gevraagd wordt. Deskundigen zijn 

het erover eens, dat een veilige leeftijd voor het tweede kind 
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zeker 4 jaar verschilt met de eerst geborene. Dan zal de 

hechting van de oudste peuter veiliger verlopen. 
 
 

De eenkennige fase (8-15 maanden) luidt de peuterpuberteit 
in. In de wetenschap spreekt men nog steeds over 
verlatingsangst. Volgens mij is deze fase min of meer een fase 

van het besef voor het kind, dat het vanwege de groei van het 
bewustzijn, de wereld ineens een stuk enger is geworden. De 
peuter beseft dat hij als uniek mensje leeft. Dat maakt het kind 

angstig en resulteert in een veiligheidsbehoefte die het vaak 
zoekt bij diegene die het dichts bij is (vaak moeder). Tijdens 
de peuterpuberteit laat het kind zich los van de opvoeders en 

gaat op onderzoek uit. Deze fase luidt het ontdekken in. 
Grenzen worden verlegd en woorden krijgen ineens een 
betekenis. Ik noem dit de onthechtingsfase. Het kind ontdekt 

dat het uniek is, een mensje is, een eigen wil kan ontwikkelen 
en betekenis in gedrag gaat ervaren. De eenkennigheid staat 
symbool voor het loslaten van de symbiotische verbinding met 

de opvoeder. Het kind is niet meer alleen afhankelijk van de 
opvoeder. Ik noem hier niet de moeder als uitgangspunt,  maar 
opvoeder. Na de vele onderzoeken op het gebied van de feral 

kinderen, is het niet van belang wie dat is of wat dat is 
geweest. 
 

De belangrijkste fase in ontwikkeling voor een kind is de 
peuterpuberteit. Als een kind zich onthecht, ervaart het kind 
dat het nog niet op eigen benen kan staan. Daarom gaat het 

opnieuw een hechting aan. De peuter kiest voor de bekendste 
in zijn gebied. In de wetenschap zijn ze er al uit, dat een kind 
(een mens in het algemeen) zich maar kan hechten aan 

hooguit 6 personen. Meestal kiest het kind het gezin uit. Als 
aanvulling kunnen het de personen zijn die na het gezin de 
meeste aandacht leveren aan de peuter (opa/oma of 

pedagogische medewerkster in de opvang). Dat kunnen er 
niet veel zijn en voor de veiligheid is het van groot belang, dat 
het aantal van opvoeders zich tot een maximum beweegt van 

6. Dus wisseling van personeel in de opvang kan funest zijn 
voor de veiligheid. 
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Het kind gaat zich onthechten en opnieuw hechten. In deze 
fase (peuterpuberteit) in zijn leven is het van groot belang, dat 
het kind zich veilig kan hechten. De longitudinale onderzoeken 

(langdurige) van Mains en Fonegy  bewijzen dat er in deze 
periode in ontwikkeling veel mis kan gaan. Bij een zekere 
veiligheid spreken we als voorbeeld als volgt over een reactie 

van het kind: 
 
Een kenmerkend flexibel evenwicht tussen het zoeken van 

steun, door dicht bij de moeder te blijven en het op eigen 
houtje exploreren van de met speelgoed gevulde ruimte, zorgt 
voor een veilig gevoel als de moeder zichzelf niet opeist  of 

verwacht dat ze voor de baby wel of niet het onderwerp van 
aandacht zal zijn. Het kind kan vanuit zichzelf exploreren of 
om hulp vragen. De moeder reageert vanuit de behoefte van 

de baby. Als dit het patroon is, dat de peuter meekrijgt zie je 
het volgende resultaat van veiligheid bij dezelfde zesjarige. 
Doorgaans is het kind dan emotioneel open. Het kind dan kan 

ook open over emoties spreken. Als het kind ongemak ervaart 
is het in staat te praten over dit ongemak en kan zelf de kern 
ervan benoemen. In tijd van crisis kan het kind vervolgens een  

constructieve oplossing voor de crisis bedenken, zonder terug 
te vallen op de omgeving. 
Een gezinstekening van een zesjarige is vaak realistisch, met 

ouders en kinderen die dicht bij elkaar stonden, vaak met een 
glimlach op het gezicht of uitgestrekte armen. 
 

Wat laten kinderen zien die tijdens de peuterpuberteit onveilig 
gehecht raakten door het gedrag van de ouders? Als het 
opnieuw hechten tijdens deze fase niet veilig kan zijn, dus 

waarin het kind zich niet veilig voelt, beginnen de problemen 
rond socialisatie. Voorbeeld van onveilige hechting is als de 
moeder inconsequent is in haar handelen naar het kind toe of 

als de gehechtheidfiguren (maximaal 6) het kind psychisch of 
lichamelijk mishandelen, of als de moeder met haar eigen 
problematiek niet uit de voeten kan en het kind daarmee 

opzadelt, of dat er fysiek geslagen wordt als straf.  
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Bij een vermijdende/ gereserveerde gehechtheid herken je dit 

vaak aan het ontbreken van flexibiliteit en vindingrijkheid. Op 
een leeftijd van 12 maanden ontwijkt het kind de moeder, 
waarschijnlijk als reactie op de afwijzende houding van 

moeder in voorliggende maanden (in fysiek en emotioneel 
contact) of als reactie op haar opdringerige, controlerende en 
overmatig prikkelende ouderschap. Het vertoon van emotie 

blijft bij de vermijdende baby beperkt tot de belangstelling die 
hij had voor objecten in voorliggende maanden. Het kind krijgt 
onvoldoende vertrouwen in de moeder als het niet getroost 

wordt (bijvoorbeeld na het negeren door moeder van huilen). 
Een zesjarige kan vervolgens moeilijk zijn emoties benoemen. 
Verder kan het kind weinig oplossingen vinden voor eigen 

onbehaaglijke gevoelens en kon ook niet het onbehaaglijke 
gevoel bij anderen begrijpen of signaleren. 
 

 
Op een keer brak ik  mijn arm, terwijl ik  in de achtertuin aan het 
spelen was. Ik  kwam huilend van de pijn bij haar. Zulke dingen 

maakten mijn moeder altijd erg kwaad, ze had een hekel aan 
dit soort gedrag, huilen mocht niet. Het bleef heel lang pijn 
doen, maar ik  zei niks tegen haar. Ze hoorde het van een 

buurvrouw, die gezien moet hebben, dat er iets vreemds was 
met mijn arm. Mijn moeër hield niet van watjes, zei ze altijd. Ik  
probeerde altijd om niet te huilen, omdat ze echt een sterk  

persoon was. (Main, 2000, pp.1084-1085) 
 
Als kind had deze door Main beschreven moeder blijkbaar 

geleerd haar gehechtheidgerelateerde gevoelens, impulsen en 
gedrag te onderdrukken. Als volwassene vermijdt ze zulke 
gevoelens en impulsen door haar zorgzame liefdevolle en 

steunende moeder te idealiseren. Als die idealisering wordt 
bedreigd door pijnlijke herinneringen, houdt ze deze in stand 
door haar moeders tekortkomingen te herformuleren als 

kracht: Ik probeerde altijd om niet te huilen, omdat ze echt een 
sterk persoon was. Op deze manier rechtvaardigen 
gereserveerde ouders vaak het emotionele isolement uit hun 

kindertijd en leggen ze uit dat de afwijzing, verwaarlozing of 
boosheid van de kant was van hun ouders harde, maar goede 
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leerschool. Dit had hun zelfstandigheid en vastbeslotenheid 

bevorderd. De oudrs van vermijdende kinderen hebben dit 
ervaren in hun jeugd en dragen dit over aan hun kinderen. Zo 
blijven structuren en patronen in stand. 

 
Ambivalente of gepreoccupeerde gehechtheid betreft de 
hyperactiverende strategie die het kind kiest. Dit komt door 

gerichtheid van de baby op de moeder. De ambivalente baby, 
die zich aan de moeder vastklampte en boos verzet bood of 
juist in hulploze passiviteit verviel, was uiterst moeilijk te 

troosten. Blijkbaar werd de baby de hele tijd overweldigd door 
de angstige vraag waar zijn moeder was, dat hij niet in deze 
periode is toegekomen aan het exploreren. Dit patroon van 

versterkt affect, werd gezien als voorspelbare reactie van de 
baby op een moeder die onvoorspelbaar was in haar reactie. 
Deze reactie die hem verzekerde van de onregelmatige 

aandacht van zijn moeder droeg ertoe bij dat de autonome 
exploratie werd ontmoedigd of aan banden werd gelegd. 
Een zesjarige met een ambivalente gehechtheid, geeft 

veelvuldig uitdrukking aan behoeften en boosheid. Gemengde 
boodschappen worden overgebracht. In een gezinstekening 
kun je het volgende ontdekken: bijzonder grote of juist kleine 

figuren, altijd heel dicht bij elkaar en vaak prominent voorzien 
waren van kwetsbare of intieme delen van het lichaam. 
 

Bij een foto onderzoek, waarbij de foto van het gezin aan de 
zesjarige werd getoond, reageert een veilig gehecht kind 
vrolijk, een verwijdend kind wend de blik af van de foto en een 

ambivalent kind wordt buitengewoon in beslag genomen door 
het samen op de foto staan, maar tegelijkertijd raakten ze ook 
van streek. 

 
De ouders van ambivalente kinderen werden sterk in beslag 
genomen door hun eigen kwellende problemen met 

gehechtheid. Ze gaan gebukt onder een last van excessieve, 
verwarrende, boze of passieve relatie met gehechtheidfiguren. 
Deze ouders ontmoedigen doorgaans de autonomie van het 

kind. De intense woede, angst of passiviteit die zowel door 
eerdere als huidige gehechtheidsrelaties worden opgeroepen, 
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ondermijnden bij de ambivalente ouders niet alleen het 

vermogen tot coherent, maar ook tot coöperatief gedrag. Deze 
ouders communiceren op een verwarde manier, warbij hun 
buitensporige lange verhalen moeilijk te volgen waren en 

veelal met volstrekt irrelevante uitweidingen zaten. 
Deze ouders bieden vaak tegenstrijdigheden en zijn 
onvoorspelbaar. Deze ouders hebben vaak niet het vermogen 

de baby aan te voelen of te begrijpen welke behoefte de baby 
heeft. 
 

De Desorganiseerde/ onverwerkte gehechtheid komt voort uit 
opvoeders die onverklaarbaar, bizar en tegenstrijdig 
reageerden op de behoefte van de baby. Vaak jaagt deze 

ouder de baby angst aan. De peuter voelt zich bedreigd. De 
reactie van de baby of peuter bij bedreiging zorgde ervoor dat 
de normale hersenfuncties werden geconfronteerd met 

oplosbare paradoxen, die zijn biologisch aangestuurde 
veiligheid ombuigde in paniek. 
Bij een zesjarige slaat een kind geheel dicht bij het zien van 

een gezinsfoto of separatiefoto’s. Hun gezinstekeningen 
bevatten meestal schokkende en bizarre elementen (afgerukte 
lichaamsdelen, of figuren zonder hoofd of geraamtes of 

figuren die doorgekrast zijn). Veel van de zesjarigen kunnen 
hun ouders domineren in gedrag, door extreem boos tegen 
hen te zijn of door juist voor hen te gaan zorgen. De ouderlijke 

rol wordt door hen overgenomen. 
De ouders hadden vroeger trauma’s en/ of verliezen 
meegemaakt die niet verwerkt waren. Ouders geven dit 

onverwerkte deel door aan hun kinderen. 
Inzinkingen in de controle over het rationele denken werden 
vastgesteld als een ouder uitspraken deed die ofwel getuigden 

van onverenigbare visies op de zelfde realiteit of inbreuk 
maakten op gangbare aannames over het verband tussen 
oorzaak en gevolg, of over relaties in tijd en ruimte. In reactie 

op indringende vragen, die bedoeld waren om het te 
bespreken van verlies of mishandeling mogelijk te maken, 
bleken de ouders met een onverwerkte trauma tijdelijk te 

worden overspoeld door de intrusie van traumagerelateerde 
herinneringen of ideeën, die normaliter opgesloten zaten in 
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een aparte, gedissocieerde representatie, maar die zich nu 

meester maakten van hun dominante representatie. 
Voorbeeld hiervan is als een ouder abrupt van een heldere 
beschrijving van een traumatische gebeurtenis op een 

uitputtend, gedetailleerd verhaal overspringt of van een 
geconcentreerd relaas op een langdurig zwijgen overstapt, 
zonder zich te herinneren wat hij daarvoor had gezegd. Er is 

dan een gewijzigde bewustzijnstoestand opgetreden. 
 
Ouders met een onverwerkt trauma, die in de greep zijn van 

een dergelijke toestand, bijvoorbeeld opgeroepen door de huil- 
of driftbuien van de baby, kunnen zich maar al te gemakkelijk 
gedragen op een manier die hun kinderen angst aanjaagt. En 

als de ouder uitbarst in woede en gaat slaan, krijgt de baby 
een dubbele emotionele mishandeling en dit is destructief, 
omdat het biologisch aangestuurde reactie op angst volkomen 

overhoop wordt gehaald bij deze kinderen. Kinderen kunnen 
zich niet wenden tot of afwenden van een gehechtheidsfiguur 
die voor hen de bron van een door hen gewaarschuwd gevaar 

is en tegelijkertijd hun enige veilige toevlucht vormt. Vandaar 
tegenstrijdig gedrag. 
 

De baby is een buitengewoon kwetsbaar en afhankelijk 
schepsel. Baby’s beschikken niet over de avanceerde neurale 
uitrusting die vereist is om zelfstandig opgewassen te zijn 

tegen de lichamelijke, emotionele en door hun omgeving, 
gepresenteerde uitdagingen buiten de baarmoeder. Om te 
kunnen voortbestaan hebben ze bescherming nodig. Deze 

volstrekte afhankelijkheid van de baby houdt in dat 
aanpassing aan gehechtheidsfiguren noodzakelijk is. Omdat  
de baby zich moet aanpassen, zal het zich ook aanpassen 

(denk aan de semantic van de hersenen). De automatische 
aanpassingen van de baby aan gehechtheidsfiguren zijn 
duidelijk gewo5rteld in een dwingende, instinctieve 

overlevingsdrang. Gehechtheid wordt even sterk gedreven 
door de behoefte aan gevoelde veiligheid. Omdat baby’s niet 
in staat zijn hun eigen gevoelde veiligheid te produceren, 

hebben ze gehechtheidsfiguren nodig (maximaal 6) om hun te 
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helpen om te gaan met hun problematische emoties. Dit 

beheer van emoties wordt affectregulatie genoemd. 
 
Het “zelf”van het zich ontwikkelende kind ontstaat op basis 

van deze aanpassingsgerichte strategieën en de specifieke 
gevoelens, gedachten en daden, waarvoor de eerste 
gehechtheidsrelaties van het kind effectief ruimte kunnen 

maken. De uitingen van het zelf van het jonge kind die bij de 
moeder een daarop afgestemde reactie oproepen, kunnen 
worden geïntegreerd, terwijl de uitingen van het zelf die 

afwijzende, onvoorspelbare of beangstigende reacties 
uitlokken, resoluut geweerd of vervormd zullen worden. Wat 
geïntegreerd wordt, kan vervolgens een gezond rijpingsproces 

doormaken, wat niet wordt geïntegreerd, zal doorgaans 
onontwikkeld blijven. Gehechtheidsrelaties zijn cruciaal voor 
het proces van integratie. De problemen die iemand heeft op 

latere leeftijd en waarvoor ze vaak in therapie gaan, betreft 
meestal een niet geïntegreerd en onontwikkeld deel om zelf 
om te gaan met gevoel of vermogen tot het zoeken naar 

oplossingen. 
 
 

Het ontstaan van scripts zorgen ervoor, dat wij onze hersenen 
vullen met gedragingen die wij in onze jeugd hebben 
vastgelegd. Het exploreren tijdens onze peuterpuberteit 

betekent allemaal herhalingsopdrachten, bijvoorbeeld laatje 
open en dicht, knopje televisie aan en uit, deurtje open en 
dicht. Vaak gaan ouders zich ergeren aan het herhaalgedrag 

van hun peuter en laten emoties zien die het kind in ht begin 
niet kan interpreteren, maar door herhalingen wel gaat 
opslaan. Zeker als er klappen worden uitgedeeld of boosheid 

ontstaat bij het gedrag van de ouders. Het kind begrijpt dit in 
eerste instantie niet, later wel, omdat het gedrag van de ouder 
wel zorgt voor blijvend effect op affectie. Door de anatomie 

van de hersenen, begrijpt de peuter in het begin het woordje 
“nee”niet. Het leert het woordje begrijpen door de reactie van 
de ouder. Alleen staat dit haaks op het exploratiegedrag van 

het kind. Ook het woordje “moeten”valt herhaaldelijk door de 
ouder en onthoudt het kind van exploratie. De reactie van de 
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ouder is bepalend voor het nieuwe hechten van het kind aan 

een ouder. Als dit gepaard gaat met verbaal of fysiek geweld, 
zal het kind zich onveilig voelen. Ook als het kind geweld ziet 
tussen ouders, maakt dit dat het kind zich onveilig gaat 

voelen. 
 
Vanaf het vormen van de neo cortex, krijgt het kind ook te 

maken met de groei van het cognitieve systeem, waaronder 
taal een onderdeel vormt. De klank of lichaamshouding van 
een ouder vertelt het kind wat veilig is. Non-verbaal kent het 

kind de reacties van de ouder al sinds de geboorte, nu komen 
er woorden bij die een betekenis gaan krijgen in het leven van 
de peuter. 
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KLEUTERTIJD 

Gedurende de kleutertijd (4-7 jaar) gaat het kind een fase in 

van experimenteren. De opgedane ervaringen uit de peutertijd 

gaat het kind uittesten, met andere woorden: grenzen worden 

verlegd.  

Overschrijding van de grenzen zijn noodzakelijk om het 

verworven beeld van vertrouwen in de praktijk te toetsen. Het 

kind is afhankelijk van de reactie op hun gedrag vanuit de 

omgeving. Bij vier jaar gaan de kinderen naar de basisschool 

en krijgen nieuwe uitdagingen. Zowel op sociaal gebied als op 

het spelgebied. Het spelgebied krijgt een magische lading. 

Freud legt het accent op de fantasie ontwikkeling. Het kind 

komt gedurende de kleutertijd erachter, dat waar zij dachten 

dat alles levende organismen zijn, de ervaring ontstaat, dat 

het tegenovergestelde waar is. Veel kinderen raken dan ook 

teleurgesteld in hun ontdekkingen.  

De kleuter is nog steeds erg afhankelijk van zijn omgeving. Als 

de omgeving voldoende veiligheid bieden kan en het kind nog 

steeds verzorgt, krijgt het de vrijheid te ervarenhoe het 

vertrouwen daadwerkelijk beleefd kan worden.  

Voor ouders kan het een hectische tijd zijn, waarbij het gedrag 

zich gaat afspeiegelen tegen de eeerder opgedane ervaringen 

gedurende de peutertijd. Ervaringen welke het kind heeft 

waargenomen, dus de reacties van ouders kunnen nu 

concreet herhaald worden door de kids. Ben je een 

corrigerende en kritieke ouder geweest, dan is het nu de fase 

voor het kind om hetgeen het heeft geleerd in vrijheid te 

mogen laten zien. Dus letterlijk een spiegel voorhoudt aan de 

ouder. Dit kan erg conforonterend zijn. De wijze waarop de 
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ouder nu hierop reageert bepaald hoe consequent ouders 

omgaan in de opvoedingstijl.  

De kleutertijd is nog steeds de tijd van magie. In tekeningen 

kun je dat ook terugvinden. Vandaar dat veel sprookjes nu 

intens belefd kunnen worden.  De kunst is het kind nog in 

deze magische wereld te laten zitten en zelf te leren ervaren 

wat nu werkelijkheid is en niet. Het kan zijn dat sommige 

kinderen de gedachtes blijven meenemen naar oudere leeftijd. 

Zo rond de tien jaar zal het vanzelf corrigeren. Mocht dat niet 

het geval zijn, dan kan de wereld van het kind een soort 

veiligheid zijn voor het kind zelf. Deze wereld is dan veiliger 

dan de wereld om hen heen. Alarmbellen dienen dan wel 

geluid te worden en ouders worden gevraagd om hun reacties 

naar de kinderen toe onder de loep te nemen of hun eigen 

gedrag ter discussie te stellen.  

Waarschuwingen komen vaak vanuit het primair onderwijs. Als 

ouders het negeren of aanvechten krijg het kind niet datgene 

wat nodig is.  
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LATENTE FASE 

Veel gedragingen kunnen in deze fase op gaan vallen. 

Meestal zie je bij de oudste kinderen, dat zij op een negatieve 

wijze aandacht gaan vragen. Als dit zo is, dan is de veiligheid 

in het geding geweest uit de peuter en kleutertijd. Als er 

broertjes of zusjes zijn geboren in een periode waarop het 

kind jonger was dan 3 jaar, krijg je mogelijke gedragingen te 

zien vanuit negativiteit. Dat heeft te maken met de 

gehechtsperiode in de tweede fase.  

Aan de andere kant, kan het juist erg rustig zijn in huis, 

doordat kinderen vanaf een jaar of 6 bezig zijn hun cognitieve 

vaardigheden te automatiseren. Dit gebeurt op school. Naast 

school krijgt het kind te maken met het socialiseren, 

emotionele veiligheid en correcties in het gedrag.  

De vorming van Pestgedrag kun je al waarnemen in groep 3 

en 4, echter is nog n iet echt bewust aanwezig. In groep 5 en 

6 vindt pestgedrag vaak de oorsprong. De socialiseringsfase 

en het leren van emotionele vaardigheden, zijn vaak 

verantwoordelijk voor het ontstaan van pestgedrag. 

Pestgedrag heeft alles te maken met opvoedkundige 

aspecten. Wordt het kind thuis niet gewaardeerd in wie het 

kind is of heeft vader of moeder een erge dominante rol, dan 

kan het gedrag zich ontwikkelen als pester. Is er thuis weinig 

dialoog over de wereld, kun je verlegenheid waarnemen of 

juist onderscheidend gedrag, dan zie je vaak het de bron voor 

de pester te worden om dat kind aan te vallen.  

Rond het negende jaar (bij sommigen al eerder), volgroeit de 

amygdala als volwasssen orgaan in het brein van het kind. Dit 

betekent, dat het kind zich angstig en boos kan maken. Ineens 

is de dood erg belangrijk. Gedurende deze sprong is het niet 
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aan te raden te gaan scheiden of bij verlies van een geliefde 

kan het extreem hard aankomen. Veel praten en emoties 

beleven is dan erg belangrijk voor het kind, anders reageert de 

amygdala met blijvende schade (te denken valt aan begin van 

fobien, paniek en angstaanvallen, of juist toenemende 

agressie).  

De meeste kinderen belanden in de pre pubertijd. Een periode 

van ontdekkingen van lichamelijk veranderingen, toename 

sportieve prestaties en gedragsveranderingen naar anderen 

toe. Anderen worden ineens belangrijk. Ze ontdekken 

verschillen tussen mensen en ontdekken veranderingen in 

communicatieve vaardigheden.  
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PUBERTEIT 

 
De interactie tussen hormonen en ontwikkeling van 

emoties. 

 
De grootste verschillen tussen jongens en meisjes worden 
zichtbaar als zij tussen 10 en 14 jaar zijn. De pubertijd is de 

tijd van seksuele volwassenwording. Dit is een grote 
biologische verandering. De pubertijd begint ongeveer tegelijk 
voor jongens en meisjes, maar de uiterlijke kenmerken zijn 

eerder te zien bij meisjes dan bij jongens. 
Waar komen die veranderingen dan vandaan? Je hebt er vast 
al wel eens van gehoord, deze worden veroorzaakt door 

hormonen. Deze hormonen hebben een groot effect op hoe 
we eruit zien, namelijk, onder invloed van hormonen verandert 
het kinderlichaam in een volwassen lichaam. 

Als de pubertijd begint, worden er zogenaamde 
geslachtshormonen afgegeven in de endocriene klieren. 
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Geslachtshormonen kenmerken het verschil tussen jongens 

en meisjes. De endocriene klieren zijn ook speciale klieren, 
want deze staan continu via bloedbanen in verbinding met een 
belangrijk gebied in de hersenen, de hypothalamus. Via deze 

bloedbanen bepalen de hypothalamus en de endocriene 
klieren steeds samen hoeveel hormonen er moeten worden 
afgegeven. 

 
De invloed van hormonen 
Jongens en meisjes voelen zich vaak anders in de pubertijd. 

Dat komt voor een deel door de invloed van hormonen en hoe 
de hersenen daarop reageren. Hormonen hebben namelijk, 
via hun communicatie met hersengebieden, grote invloed op 

hoe we ons voelen en wat we doen. Dat werkt twee kanten op:  
Enerzijds hebben hormonen een directe invloed op de werking 
van de hersenen, en geven ze de gebieden die belangrijk zijn 

voor het verwerken van emoties af en toe een sterke impuls. 
Boosheid en blijheid kunnen elkaar snel afwisselen. Deze 
invloed is niet alleen kenmerkend voor de pubertijd, maar vindt 

ook nog steeds plaats bij volwassenen. Maar, in de pubertijd 
komen deze veranderingen wat vaker en soms heftiger voor. 
Anderzijds hebben hormonen ook een belangrijke vormende 

invloed op de ontwikkeling van de hersenen en deze is wel 
kenmerkend voor de pubertijd. Als kinderen ouder worden zijn 
er grote veranderingen gaande in de structuur van 

hersengebieden en in de signalen die hersengebieden naar 
elkaar doorsturen. Daarom kan iemand van 12 jaar 
bijvoorbeeld al veel beter woordjes onthouden dan iemand 

van 4 jaar. Hormonen beïnvloeden deze vorming van de 
hersenen, en kunnen daarom een blijvende verandering in de 
werking van de hersenen veroorzaken. 

Doordat iemands lichaam verandert onder invloed van 
hormonen, ziet diegene zichzelf en anderen opeens anders . 
Door de pubertijd verandert je zelfbeeld. Logisch natuurlijk, en 

hierdoor wordt ook het verschil tussen jongens en meisjes 
extra duidelijk.  
De pubertijd begint niet voor iedereen op hetzelfde moment, 

en daardoor zijn er best grotere verschillen in het uiterlijk van 
adolescenten. Omdat bij meisjes de veranderingen wat eerder 
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te zien zijn, zien meisjes tussen 10-12 jaar er vaak wat ouder 

uit dan jongens. Maar jongens halen dat in de jaren erna weer 
snel in. 
 

Breinplasticiteit 
 
We hebben verschillende soorten geheugen, één waarmee we 

heel kort iets kunnen onthouden, het 
kortetermijngeheugen.  En een geheugen waarin je informatie 
langer opslaat, het langetermijngeheugen. Ook heb je een 

zintuiglijk geheugen dat maar een paar seconden informatie 
vasthoudt. 
 

In het langetermijngeheugen sla je herinneringen uit je 
persoonlijke leven op, en kennis van hoe dingen werken, 
bijvoorbeeld dat een stoel  er is om op te zitten en een tafel 

om op te staan (oeps). En hoe je  bewegingen kunt uitvoeren 
zonder erbij na te denken, zoals fietsen of gitaarspelen. 
Als het niet lukt de informatie uit je kortetermijngeheugen op te 

slaan in je langetermijngeheugen, dan gaat de informatie 
verloren. Het woord 'NDFSRS' ben je zo weer vergeten maar 
de namen van je vroegere buren, kun je met een beetje 

moeite wel weer noemen. 
Plasticiteit, of neuroplasticiteit betekent dat het brein 
levenslang in staat is neurale paden te reorganiseren op basis 

van nieuwe ervaringen. Terwijl we leren, verwerven we nieuwe 
kennis door vaardigheden en ervaringen. Om een feit of 
vaardigheid te leren of te onthouden, moeten 

er  aanhoudende  functionele veranderingen in het brein 
plaatsvinden die de nieuwe kennis representeren. De 
mogelijkheid van het brein om door leren te veranderen wordt 

neuroplasticiteit genoemd. 
Hoe verandert het brein dan door te leren? Wetenschapper 
denken dat de interne structuur van neuronen 

veranderen,  het meest in het gebied van de synapsen.  En 
dat het aantal synapsen tussen neuronen groeit.  
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Pubertijd & adolescentie 

 
Tot voor kort was adolescentie een van de slechtst begrepen 
periodes in de kinderontwikkeling, maar hier is sinds enkele 

jaren snel verandering in gekomen: de afgelopen tien jaar zijn 
wij met sprongen vooruit gegaan. Door de resultaten van 
onderzoeken die wij nu via de MRI scans van de hersenen 

krijgen zijn wij in staat veel meer te weten over de groeispurt 
van een adolescent. De adolescentie kan het best beschreven 
worden als de overgangsperiode van de kindertijd naar de 

volwassenheid.  
 
De adolescentie periode is goed te begrijpen vanuit de 

veranderingen in de otnwikkeling en organisatie van de 
hersenen. Tevens heeft de hormonale huishouding invloed op 
de groei. Communicatie tussen ehrsen gebieden  verandert 

van divers naar efficiënt. Jongeren zijn vaak fysiek in staat om 
topprestaties te leveren op sport gebied. Jongeren ontdekken 
waarin zij passie ontwikkelen en streven ernaar hun eigen 

identiteit te gaan begrijpen en in te zetten. Grenzen vervagen 
letterlijk tijdens hun groeiproces. Hordes die een volwassenen 
niet snel zal nemen, neemt de jongere met gemak.  

 
Het is belangrijk te weten dat de hersenen bestaan uit 
verschillende structuren, die ieder een eigen functie hebben. 

Om goed te kunnen waarnemen is het  belangrijk dat de 
achterste delen van ons hoofd (de visuele cortex) hun werk 
naar behoren doen, terwijl allerlei vormen van intelligentie, 

zoals plannen en informatie opnemen uit ons voorste gedeelte 
komt (frontale cortex). Deze structuren zijn nog heel flexibel. 
Als het ene deel van de hersenen niet fucntineert kan het 

andere deel het overnemen. De jongere wordt steeds minder 
flexibel naarmate hij/zij ouder wordt.  
Dat betekent dat er gebieden minder snel zich ontwikkelen. En 

dat maakt de afstemming tussen de hersendelen juist 
moeilijker of het proces verloopt trager.  
 

Niet alle hersengebieden ontwikkelen zich even snel. De 
snelheid is bepalend voor de vaardigheden die jongeren onder 
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de knie krigjen tijdens verschillende fasen in ontwikkeling. De 

snelle rijping in combinatie met minder snelle rijping verklaart 
veel van het gedrag dat vertoont wordt. Als voorbeeld kan 
genoemd worden ons limbisch systeem, die actief is voor het 

reguleren van onze emoties. Als dit niet geheel aansluit op de 
intelligentie ontwikkeling, krijg je een achterstand in 
emotioneel gebied. Dit verklaart vaak het gedrag van een 

jongere als die zaken nog niet geheel overziet. Gevoel en 
cognitie ontwikkeling gaat niet gelijk op. Bij de een is het ene 
gebied beter ontwikkeld dan bij de ander. Dit valt weer terug te 

voeren naar ons eerste groeiproces tijdens de peuterpuberteit. 
Als er het kind toen zelfvertrouwen heeft geleerd is het tijdens 
de puberteit in staat snellere verbindingen te leggen en in 

gedrag afgestemd te kunnen reageren. Echter uit onderzoek 
blijkt, dat vele kinderen juist geen zelfvertrouwen hebben 
opgebouwd tijdens hun eerste puberteit en nu een inhaal slag 

gaan maken. Dit gaat dan te snel om ook te begrijpen wat er 
gebeurd (cognitief).  
 

Verreweg de bekendste biologische veranderingen in de 
puberteit vinden plaats onder invloed van onze hormonen. 
Vergeet niet dat de regulering van onze hormonen 

grotendeels voortkomt uit hersengebieden die ook in 
ontwikkeling zijn. Haargroei is een voorbeeld, stem 
veranderingen bij jongens (baard in de keel), menstruatie, 

borst groei, seksuele opwinding, emotionele regulering, etc. 
De meeste veranderingen hebben te maken met de 
afscheiding van geslachtshormonen in de endocriene klieren. 

Dit zijn klieren die continue via bloedbanen in verbinding staan 
met een belangrijk gebied in de hersenen, namelijk de 
ontwikkeling van de hypothalamus.  

De hypothalamus vormt het zogenaamde Gonadotropine 
Realeasing Hormone (GnRH). Dit hormoon stimuleert weer de 
hypofyse die weer andere hormonen vormen. Oestrogeen en 

androgeen worden aangemaakt, die wederom weer zorgen 
voor onze veranderingen in het uiterlijk. Kinderen die zwaarder 
zijn komen meestal eerder in de puberteit dan slanke 

kinderen. Zo is gebleken dat de gemiddelde leeftijd, waarop 
lichamelijke volwassenheid is bereikt in de westerse wereld is 
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gedaald. Dit heeft te maken met de kwaliteit van ons voedsel 

en van onze gezondheid. 
De toename van de hoeveelheid  GnRH verspreiding wordt 
dus aangezet door signalen vanuit de hersenen, waarbij de 

hypothalamus via de bloedbanen een signaal stuurt naar de 
endocriene klieren die de verspreiding in gang zetten. Met 
andere woorden, hormonen werken niet op zichzelf, maar in 

combinatie met de versterkende of remmende signalen vanuit 
de hersenen. Naast de signalen die ervoor zorgen dat het 
lichaam zich ontwikkelt, hebben hormonen via hun 

communicatie met hersengebieden ook grote invloed op hoe 
we ons voelen en wat we doen.  Een puber wordt dus steeds 
bewuster van zijn lichaam. Dit bevordert het proces weer om 

jezelf waar te nemen en wat weer belangrijk is om de ander te 
leren waarnemen. Verliefdheden ontstaan nu en voorkeuren 
krigjen een vastere vorm.  

 
Het tijdstip waarop meisjes en jongens in de puberteit raken 
heeft grote invloed op hun sociale identiteit. Meisjes hebben er 

last van als zij vroeg in de puberteit raken, ze zijn sneller 
depressief en kunnen eetstoornissen ontwikkelen. Vroege 
pubers worden ook snel zwaarder, wat weer acceptatie 

problemen tot gevolg heeft.  
Een andere verandering tijdens de puberteit is het slaap en 
waakritme. Gemiddeld hebben jonge kinderen zo’n tien uur 

slaap nodig. Volwassenen voelen zich vaak uitgerust na 8 uur 
slaap en pubers hebben zeker 9 uur slaap nodig. Echter ze 
krijgen het bijna niet voor elkaar om 9 uur te slapen. Ze slapen 

meestal laat in en worden wakker gemaakt in de ochtend om 
naar school te gaan. Het late inslapen is dus een 
onderzoeksvraagstuk. Hoe komt het toch dat een puber laat 

inslaapt? Ook hier is de wisselwerking tussen de hormonen en 
de hersengebieden verantwoordelijk voor. Dat de puber vroeg 
moet opstaan is opgelegd uit sociale oogpunten (naar school 

gaan). Te laat komen wordt bestraft dus moet je letterlijk je 
wekker zetten. De meeste kinderen slapen daar wel eens door 
heen, niet vanuit onvermogen, maar meer vanuit hun 

hersenontwikkeling.  
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Eigenlijk zouden wij de tijden moeten aanpassen aan de 

natuurlijke hersenontwikkeling van een puber. Maar ja, wie 
van de volwassenen zijn in staat te luisteren naar de 
natuurlijke ontwikkeling. Dat betekent weer een aanpassing bij 

de volwassenen en dat willen ze niet.  Daarom is er veel strijd 
in deze periode. Leraren begrijpen de pubers niet en 
andersom. Ouders begrijpen de pubers niet en andersom.  

 
Jongeren hebben vaak moeite met een aantal voor 
volwassenen normale dingen, zoals plannen, flexibiliteit, op 

tijd stoppen of juist actief worden. Inmiddels is het bekend, dat 
deze activiteiten bij verschillende hersengebieden horen die 
voortdurend in ontwikkeling zijn. Het intelligente brein is niet 

volwassen als we 10 jaar zijn, het blijft zich ontwikkelen. Op 
scholen vragen wij dingen van onze jeugd die nog helemaal 
niet ontwikkeld zijn. Als wij als leraar een klas een opdracht 

geven, kan dat alleen als iedere scholier is afgestemd op de 
leraar en zijn opdracht. Is er één stoorzender in de buurt, dan 
zijn de meest scholieren al weer afgeleid en vergeten ze de 

opdracht. Meestal blijkt dat een dag later, als er niet goed is 
omgegaan met de opdracht. Veel jongeren hebben veel taken 
te doen en vooral op het sociale gebied verandert er veel. Een 

sms’je naar een vriend of vriendin is echt van levensbelang, 
ook al storen veel ouders zich aan deze activiteit. School is 
niet belangrijk, de sociale ontwikkeling is belangrijk. Een 

jongere kan heel veel dingen tegelijk, echter het ontbreekt 
meestal aan de concentratie om al die taken te doen. Deze 
concentratie betekent een signaal wanneer je moet stoppen 

met iets of juist moet beginnen aan iets. Onderscheid hierin is 
tijdens de puberteit voor een jongere bijna niet te maken, 
waardoor er veel taken niet uitgevoerd worden zoals ze 

bedoeld zijn of verlangt worden.  Jongeren worden vaak 
gestraft voor zaken die zij echt nog niet hebben ontwikkeld. 
Daarom is een ander gedrag van de ouders gewenst en van 

de leraren. Ga naar de beloning toe en vermijd straf. Beloning 
geeft een positieve prikkel aan de hersenontwikkeling en straf 
breekt de ontwikkeling af of is tegenstrijdig. Waarom 

ontsporen veel jongeren? Het antwoord komt wederom vanuit 
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de opvoeding en school. Jongeren die zichzelf niet snappen, 

kunnen toch niet gestraft worden?  
 
In het emotionele brein van een puber gebeurt erg veel. 

Kinderen van 7 jaar en ouder zijn al goed in staat om 
geluksuitdrukkingen of blijdschap te herkennen bij anderen. 
Ons limbisch systeem in de hersenen is verantwoordelijk voor 

deze herkenning, dat vervolgens weer zorgt voor de aanmaak 
van serotonine, een hormoon dat zorgt voor ons goede 
gevoel. Rond een jaar of 9 begint de amygdala te volgroeien 

op volwassen niveau. Je kunt als het ware stellen, dat dan de 
pubers precies weten hoe een volwassene de emoties 
waarnemen of beleven. Helaas, uit odnerzoek is gebleken, dat 

emoties begrijpen en beleven voor een puber een moelijke 
zaak is. Pubers van rond de 14 jaar kunnen ineens erg boos 
worden, zonder te beseffen waar het omgaat. Pas na hun 16e 

jaar zijn pubers in staat om gevoelens en emoties te 
herkennnen, van zichzelf of van anderen.  
Hoe komt dit nu, terwijl de amygdala al volgroeit is? Dit heeft 

te maken met de werking van onze neurale verbindingen in de 
hersenen. Onze amygdala betrekt informatie uit twee 
verschillende hersengebieden, namelijk de cortex en het 

limbisch systeem. Het herkennen van emoties is een 
belangrijke voorwaarde voor de verdere communicatie. 
Gezichtsuitdrukkingen worden belangrijk.  

 
De vertaling van een gezichtsuitdrukking of het beleven van 
eigen gevoelens worden primair gekoppeld aan een tweedelig 

systeem: het ene systeem gericht op vluchten of vechten en 
het andere systeem gericht op de interpretatie die voortkomt 
uit de cortex (lange termijn geheugen). Jongeren maken veelal 

gebruik van hun korte termijn geheugen en dit is dan ook de 
rede dat wij kunnen vaststellen, dat de verbindingen nog niet 
op volwassen niveau gemaakt worden. Onze cortex krijgt alle 

informatie uit herhalingen en nieuwe ontdekkingen duren nu 
eenmaal lang om te kunnen verwerken of te kunnen begrijpen 
welk gevoel erachter zit. Om te vluchten en te vechten zijn al 

onze zintuigen ingeschakeld. Nieuw odnerzoek heeft 
aangetoond, dat de buik een centrale rol speelt bij gevoelens 
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van angst. Er zijn odnerzoekers die beweren, dat er ook een 

geheugen zit binnen de buik die ons als eerste alarmeert. Als 
je voor een pin automaat staat en iemand met een mes wil je 
beroven, kun je dit vaak al waarnemen zonder het gezien te 

hebben. Je voelt het in je buik.  
Echter de vertaling naar gevaar duurt nu eenmaal langer 
omdat de verbinding gemaakt moet worden vanuit ons 

achterhoofd naar de amygdala. Aangezien de amygdala in 
contact staat met de hyppothalamus, die voor ons gedrag 
zorgt of voor de nodige actie die noodzakelijk is om een 

gevoel te interpreteren, duurt het even voordat er een actie 
komt of reactie. Normaal is onze visuele cortex het eerste 
signaal om lichaamstaal te waarnemen. Deze zend het beeld 

door naar ons limbisch systeem die vervolgens controleert of 
het een vecht/vlucht situatie is of dat het een interpretatie is. 
Bij de vecht/vlucht situatie wordt direct de hippothalamus 

ingeschakeld. Bij grote bedreiging wordt deze stap 
overgeslagen en direct de hippothalamus bereikt voor actie 
(aanmaak hormonen etc.). Alles wat interpretatie is haalt men 

uit de neo cortex (lange termijn geheugen). Eerdere 
herinneringen worden opgezocht en een vertaling wordt 
gegeven aan de reactie van jezelf naar bijvoorbeeld de ander 

(bij gezichtsuitdrukkingen of gevoelsthema’s). Nu is onze 
cortex nog niet echt gevuld met de interpretaties van onze 
emoties, die wisselen nog sterk. Bij pubers maakt men dus 

gebruik van het korte termijn geheugen en daarin schakelt de 
emotie direct over op een actie. Vandaar dat een tiener erg 
plotseling boos kan worden.  

 
Als we terug kijken naar de peuterpuberteit zie je hetzelfde 
resultaat. Een peuter kan enorm boos worden. De puber 

ervaart was boosheid is en weet zich daar nog geen raad 
mee. Het leert dan als het ware om te gaan met eigen 
boosheid. Als ouders of anderen in zijn directe omgeving het 

gedrag van boosheid of plotselinge woede afkeuren, wordt de 
link gelegd naar een negatieve associatie van woede. De 
peuter gaat zich dan vanzelf aanpassen omdat er vaak straf 

maatregelen komen. Nu gebeurt ditzelfde tijdens de puberteit. 
Jongeren worstelen met plannen en organiseren. Van hen 
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wordt verwacht, dat zij al oud genoeg zijn om te weten hoe 

een emotie verloopt of hoe een activiteit opgevolgd kan 
worden. Echter, dat kan nog niet, omdat de hersenen zich nog 
niet hebben aangepast aan de volwassenstructuur. Vandaar 

dat de puber reageert vanuit korte termijn geheugen. De 
verbindingen naar de cortex verloopt trager en is pas actief als 
ze 16 jaar geworden zijn. Deze fase is erg belangrijk voor de 

nieuwe gehechtheidsfase van onthechten en opnieuw 
hechten. Ik kom hier later in het boek op terug. 
 

In het dagelijkse leven worden pubers geconfronteerd met 
complexe emotionele beslissingen.  Pubers moeten veel 
keuzes maken en het totale overzicht daarvoor ontbreekt nog. 

De gevoelens zorgen ervoor dat we in staat zijn om keuzes te 
baseren op lange termijn of korte termijn. Jongeren kiezen 
voor kortere termijn. Dat geeft hun inzicht over de situatie, kies 

ik  nu voor het gewenste feestje of voor het studeren van de 
proefwerk week? 
Onderzoeker Antonio Damasio heeft het puberbrein 

onderzocht. Hij legde de resultaten naast de odnerzoeken die 
hij had gedaan bij hersenbeschadigingen. Specifiek gericht op 
de orbitofrontale cortex. Een gebied dat cruciaal blijkt te zijn 

voor de koppeling van onze gevoelens aan de acties. 
Patiënten met beslissingproblemen werden onderzocht en die 
resultaten werden naast de puberonderzoeken gelegd. Wat 

blijkt: de patiënten met een hersenbeschadiging in dit gebied 
reageerden exact hetzelfde als pubers.  
We kunnen nu vaststellen dat dit gebied, wat belangrijk is voor 

het maken van keuzes, zich nog aan het ontwikkelen is bij 
puberende jongeren. Dat maakt het dus moeilijk om de juiste 
lange termijn en gewenste volwassen keuzes te maken. Ze 

kiezen dus voor de situatie over de korte termijn. In ons 
voorbeeld, dus voor het feestje, want dat is al bijna en de 
week erna komt er letterlijk na. Je kunt je als ouder hier druk 

om maken en het feestje verbieden, echter de puber zal dan 
nog steeds in zijn gevoelens bij het feestje zitten en er wordt 
niet geleerd. Het verbieden zorgt voor een latere start om te 

gaan leren voor de proefwerk week, omdat de resultaten van 
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het negatieve gevoel om niet naar het feestje te kunnen nog 

niet zijn verwerkt.  
 
Risico’s en gevaarlijke activiteiten beginnen toe te nemen als 

het kind begint aan de puberteit. Jongens gaan stunten en 
meisjes experimenteren met hun lichaam en veranderingen. 
Pubers en adolescenten doen dingen die volwassenen nooit 

zullen doen. Zij hebben behoefte aan gevaarlijke activiteiten of 
situaties.  
Vandaaruit leren ze om te gaan met hun grenzen of de 

grenzen van anderen. Als wij studies maken van de bendes in 
steden, die volgepropt worden met pubers, merk je al gauw de 
behoefte van de puber voor verzet en voor gevaar. Het zelfde 

geldt voor auto rijden. Als een adolescent van 18 jaar zijn 
rijbewijs krijgt is hij in staat een auto te besturen. Echter zijn 
drang naar het verleggen van grenzen en avontuur of 

gevaarlijke situaties, zorgen ervoor dat hij vaak roekeloos 
(inde ogen van een volwassene) gaat rijden. Vandaar dat er 
veel ongelukken gebeuren onder de jongeren met auto rijden. 

De verzekeringen hebben niet voor niets de bonusmalus 
korting voor schadevrije jaren vanaf 24 jaar ingesteld. Voor 
deze leeftijd is een kans op brokken stukken groter. Dit gedrag 

bewijst wederom dat onze hersenen nog niet volgroeit zijn en 
met name in het gebied van de orbito frontale cortex. Wat 
echter uit odnerzoek is opgevallen is de inschatting van 

gevaar hetzelfde is als bij een volwassene. Alleen de grens 
wordt verlegd. Vandaar dat jogneren in staat zijn situaties te 
voerleven die voor volwassenen niet geld.  

 
Binnen de hersenen zit een gebied die verantwoordelijk is 
voor beloning, de basale ganglia genaamd. Deze bestaat uit 

een aantal kernen die diep in de hersenen gelokaliseerd zijn 
vanwege hun belangrijke rol in het initiëren van beweging. 
Deze kernen hebben weer verbinding met de hersengebieden 

die verantwoordleijk zijn voor de verwerking van emoties. Dit 
gebied bewijst dat een mens erg gevoelig is voor beloningen. 
In de adolescentie periode zijn er veranderingen gaande die 

ervoor zorgen dat de emotionele en rationele hersengebieden 
op een andere manier samenwerken. Dit leidt er soms naar 
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dat een rationele gedachte het niet wint van een emotionele 

handeling. Kinderen tot de puberteit doen vaak nog een 
beroep op hun ouders om beslissingen te nemen, echter 
pubers laten deze gedachte los en gaan zelf op onderzoek uit. 

Omdat de regulerende frotnale cortex nog niet is uitgerijpt, 
reageert ons emotiesysteem hypergevoelig. Ze zijn extra 
gevoelig voor de mogelijkheid dat er een beloning aankomt. 

Die beloning voldoet aan eigen interpretatievoorwaarden. Een 
voorbeeld is een jongere die brommer rijd en volgas over een 
voetpad rijd. De beloning is: wauw moet je mij zien wat ik kan. 

Terwijl hetgeen wat hij doet een gevaar is voor anderen in zijn 
directe omgeving, de voetgangers. Hij overziet niet het gevaar 
voor hen, wat voortkomt uit zijn daad, echter voelt de beloning 

voor hetgeen hij in moeilijke situaties kan doen, door met zijn 
brommer vol gas over het voetpad te scheuren tussen de 
voetgangers door. Iedere volwassene die dan ingrijpt zorgt 

voor negativiteit en de puber was op zoek naar beloning. 
Vandaar dat de communicatie met volwassenen vaak stroef 
verloopt.  

 
Piaget heeft veel onderzoek gedaan naar het sociale gedrag 
van kinderen en jongeren. Kinderen tot een jaar of acht nemen 

nog vaak de mening van de ouder over, terwijl pubers juist 
zich daartegen gaan afzetten. Vanaf 8 – 11 jaar zitten ze in 
een tussenfase, waarin zij beetje bij beetje gaan 

experimenteren in het moreel redeneren. Ze maken dan 
voorzichtig afwegingen in de belangen voor de ander en die 
van zichzelf. Na 11 jaar tot 14 jaar gaat het experimenteren 

over in gerichte afwegingen en na 14 jaar gaan ze veel meer 
de kant op van de belangen van vriendjes.  
Dus tot 8 jaar zijn de kinderen nog afhankelijk van de mening 

van de ouders, waarna ze overgaan tot het langzaam inzien 
vanuit eigen belang. Pubers van rond de veertien luisteren en 
kijken alleen nog naar leeftijdsgenoten en laten de mening van 

ouderen los. Er zijn vele onderzoekers bezig geweest de 
intenties in kaart te brengen en daar buigen ze hun hoofd nog 
steeds over. Wat is nu de intentie van een actie? Kohlberg 

heeft een antwoord gevonden in het grote afkeer hebben van 
onrechtvaardigheid. Denk aan de dertien jarige jongen die 
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binnen een gelovig gezin opgroeid en zich steeds vaker 

aansluit bij leetijdsgenoten in een container. De ouders 
hebben geen vat meer op hem. Hij zegt ook letterlijk, dat hij 
het gedrag en denken van zijn ouders niet snapt. In de 

gemeente waarbij hij is aangesloten zitten ze op zondag 
allemaal netjes in een rij te luisteren naar onzinnige preken, 
terwijl ze een dag later gewoon weer het tegenovergestelde 

laten zien. De jongen vind dat onrechtvaardig en zet zich af 
tegen de ouders en hun wens om op zondag twee keer naar 
de kerk te gaan.   Hij zit liever bij zijn ongelovige vrienden en 

gaat zich geheel afzetten tegen de wensen van de ouders. De 
ouders op hun beurt hebben ooit een belofte gedaan aan God 
om hun kinderen zo op te voeden, zoals de bijbel of hun 

gemeente voorschrijft.  
Ze kunnen niet meer met hun zoon communiceren. De 
vrienden wel, die weten wat hij zoekt en weten wat hem bezig 

houdt. Hij vertelt ze alles, ook al zijn er oudere jongeren bij die 
blowen, drinken en experimenteren. Het lijkt hem veel 
interessanter zich bezig te houden met hen. Het moreel 

redeneren is van slag en krijgt een andere invulling. De breuk 
met zijn ouders wordt groter en het moet een keertje fout 
gaan, alvorens beiden inzien, dat het ook anders kan. De 

ouders zijn niet te bereiken, omdat ze toch zo hun best doen 
om volgens de regels van God de kinderen op te voeden. Ze 
doen zo hun best en worden steeds gestraft als hun zoon wee 

buitensporige dingen doet. De knul doet eigenlijk niets 
verkeerd. Hij richt zich geheel op korte termijn en zoekt naar 
rechtvaardigheid. De bijbel en de leer van God snapt hij niet 

en ervaart dit als onrechtvaardig. Het gedrag van de 
volwassen laat heel iets anders zien. Hij mag geen TV kijken, 
terwijl zijn vader bij de buren gaat kijken als het nederlands 

elftal speelt.  
Wanneer kinderen leren reflecteren op de gedachten van 
anderen vindt er een grote verandering plaats in de aard van 

vriendschappen. In dit stadium leren kinderen dat er sprake is 
van wederkerigheid in sociale relaties, hoewel ze nog steeds 
niet goed in staat zijn om verschillende perspectieven naast 

elkaar te zetten en volledig het perspectief van de ander in te 
nemen. 
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 Pubers kunnen steeds intiemer worden in relaties en sociale 

acties. In dit stadium begrijpen jongeren dat er afhankelijkheid 
is in een relatie die gerespecteerd moet worden, maar dat ook 
de eigen autonomie binnen de relatie belangrijk is.   

 
Tienjarigen zijn nog steeds vrij eerlijk in het delen. 
Vijftienjarigen daarentegen kijken eerst naar eigen gewin, 

alvorens ze overgaan met delen. De vijftien jarigen handelen 
dus eerst vanuit eigen perspectief en gaan daarna snel over 
om toch te delen. Hier ligt ook het bewijs van verschillende 

ontwikkelingen binnen de hersengebieden die voortdurend 
bezig zijn met afwegingen tussen ratio en gevoel. Redenatie 
over uitkomsten gebeurt in de dorsolaterale prefrontale cortex 

en een hersengebied dat reageert op onrechtvaardigheid 
noemen we insula. Hersengebieden die reageren op gewin is 
de basale ganglia (beloning). Morele beslissingen worden 

uiteindelijk gemaakt in de mediale frontale cortex.  Dit gebied 
ligt precies tussen het redenatiegerelateerde laterale frontale 
cortex en de emotie gerelateerde subcorticale structuren. 

Deze structuren zijn erg belangrijk bij theorie of mind ofwel het 
mentaliseren. Zo is de basale ganglia erg actief bij 
verliefdheid. Dit verklaart ook dat verliefdheid aan tijd 

gebonden is. De vorm van beloning dat verkregen wordt bij 
verliefdheid is tijdelijk. Het mentaliseren en redeneren gaat het 
op de langere termijn overnemen.  

Niemand vergeet zijn eerste echte liefde, die is zo basaal 
aanwezig en heftig, maar meestal kort van duur. Het lichaam 
maakt zich klaar voor volwassenheid, terwijl de 

hersenontwikkeling nog achter blijft. Deze laatste ontdekking 
zorgt ervoor, dat vele tienermeisjes lichamelijk rijp zijn voor 
seksuele contacten en ontvangst van het mannelijk geslacht, 

terwijl de redenerende functies binnen de hersengebieden nog 
aan het rijp worden zijn en dat duurt nog enkele jaren. De 
overweging wat juist is, het bed delen of wachten hangt af van 

de korte termijn beloning die het meisje ervaart, zonder over 
de gevolgen na te denken. Veel meisjes beleven het seksuele 
avontuur vanuit hun gevoel voor en niet vanuit hun gedachte 

over. Veel volwassenen kunnen daarom ook misbruik maken 
van deze achterstand in mentaliseren bij puber meisjes. 
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Aangezien in de hersenen erge behoefte is voor beloning is 

masturberen een vorm van beloning die pubers aanspreekt. 
De lichaamsgevoelens is gericht op kort termijn actie, waar de 
emotionele hersengebieden actief worden en de rationele 

gebieden juist afwezig zijn. De hippothalamus zorgt voor de 
verbinding met de aanmaak van endorfinen (hormonen). 
Sommige plekken van het lichaam dienen zelf door de puber 

ontdekt te worden. Na de peuterpuberteit ontstaat er ook een 
fase van ontdekking op seksueel gebied. Dit wijst wederom 
naar een activering van de groei van een hersendeel, 

waaronder de basale ganglia en overige limbische structuren. 
Iedere peuter gaat op onderzoek uit en ervaart een fijn gevoel 
bij de geslachtsdelen. Dat fijne gevoel is belangrijk voor de 

beloningsstructuur. In de puberteit herhaalt zich deze 
ontwikkeling, echter is het lichaam volgroeid en gereed om 
een volwassen structuur aan te nemen. De korte termijn 

gedachte kan ook gevonden worden in de 
verliefdheidsperiode.  
 

Voortdurend is de beloningsstructuur actief om daden te 
verrichten die het mentale deel als onmogelijk beschouwd. 
Seksualiteit is hierbij ook een vorm van ontwikkeling, zonder 

dat er gementaliseerd wordt over de lange termijn functies of 
noodzakelijkheid. Dus de ratio wordt geheel afgesloten en de 
activiteiten komen voort uit de emotionele behoeften. Bij 

negatieve seksuele ervaringen (aanrandingen, verkrachtingen, 
incest) of handelingen tegen de wil in volgt er schade aan het 
genot. Deze schade wordt direct opgenomen in de cortex, 

zodat later altijd een seksuele handeling gerelateerd wordt 
aan een vervelend gevoel in plaats van een beloning of fijn 
gevoel. Deze schade kan zelfs paniek veroorzaken of het 

mogelijk te maken om geheel buiten het emotionele kader te 
vallen.  
 

Rond de tien jaar starten vele nieuwe ontwikkelingen in de 
hersenen. Een belangrijke groeispurt wordt ingezet door de 
hypothalamus. Dit hersendeel zorgt weer voor aanmaak van 

het hormoon GnRH, die op zijn beurt weer andere 
verbindingen legt met de hypofyse. De hypofyse zorgt weer 
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voor hormonen zoals LH (luteiniserende hormoon) die weer de 

geslachtsklieren activeert. De geslachtshormonen worden dan 
aangemaakt, voor jongens is dit testosteron en voor meisjes is 
dit oestradiol. Deze hormonen zorgen voor het ontstaan van 

snelle lichaamsgroei. De lichaamsgroei verloopt snel en 
volgens een bepaald patroon. Bij jongens wordt de penis 
groter en dikker en start de haargroei. De stem verandert en 

okselhaar begint te groeien. Borstharen ontwikkelen zich iets 
later. Bij meisjes begint de puberteit met het groeien van de 
borsten en het verschijnen van haar in de schaamstreek. Ook 

ontstaat er een laagje vet op bepaalde plaatsen in het lichaam 
(meestal in de heupen als ronding van het lichaam). 
Vervolgens groeit het okselhaar en begint de 

menstruatiecyclus. De menstruatie komt als de 
l;ichaamsgroeispurt afneemt. Het ontstaan van jeugdpuistjes 
ligt aan een te hoog androgeengehalte in het bloed. De 

intresse in de andere sexe ontstaat vanuit het sociale 
standpunt en de eigen behoefte gevoelens. De pubers willen 
graag ervaren door dingen te doen op de korte termijn. Bij de 

seksualiteit duurt dit proces veel langer. Bij jongens begint het 
snel met behoefte van strelen, tongzoenen, om op deze wijze 
verder te kunnen gaan met een coïtuservaring. Bij meisjes 

duurt dat in eht begin iets langer, echter als zij de kans heeft 
gehad stapje voor stapje te maken in het liefdesspel, zal zij 
met een enorme snelheid de ontwikkeling van de jongens 

gaan inhalen. Alle aspecten die bij seksuele spelletjes komen 
kijken volgen een patroon, eerst tongzoenen, dan strelen, 
vervolgens op elkaar gaan liggen, vrijen en pas daarna komt 

de behoefte en interesse voor seksuele handelingen zoals 
pijpen, beffen etc. De seksuele relatie van de meeste 
scholieren zijn zowel gericht op lustbelevingals op de ervaring 

van houden van.  
Als een volwassen man zijn seksuele behoeften beleeft met 
een puberend meisje, dan slaat deze man al de logische 

stappen over en maakt er gelijk een volwassen spel van. Het 
meisje of jongen, zal in dit geval een te snelle start maken om 
te werkelijk te kunnen gaan genieten van de seksuele 

bevrediging. De seksuele opbouw kan jaren duren in de 
leeftijd vanaf 14 – 18 jaar. Daar hebben volwassenen geen 
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belangstelling in. De oudere volwassene (man of vrouw) wil 

graag de jongere iets leren over de seksuele handelingen 
zonder erbij stil te staan, dat dit in de hersenontwikkeling niet 
past. Met schade als gevolg tijdens de volwassen jaren 

(weinig zin in seks, weinig zin in het seksspel, etc.). Bij 
handelingen tegen de wil in van het meisje of jongen brengt dit 
direct schade aan in de beleving en slaat deze herinnering 

zich gelijk op in de cortex als trauma. Hier kan levenslang 
problemen bij ontstaan in sociale achterstand, maar ook 
achterstand in de eigen ontwikkeling.  

    
 
Als een meisje in eerste instantie behoefte heeft om het 

avontuur aan te gaan met een jongen, kan zij ineens doen 
besluiten te stoppen met de handelingen. De jongen echter 
kan pas veel later deze handeling onderbreken, hij blijft langer 

in het emotionele hersengebied actief. Zijn rationele 
toegankelijkheid heeft hij afgesloten en daar krijgt hij weer 
verbinding mee na de zaadlozing (beloning). Dan pas kan hij 

beseffen wat er gebeurt is. Heel vaak kun je dit niet 
voorkomen, ook al voelt het meisje zich misbruikt daarna. De 
jongen ervaart het geheel anders.   

    
Adolescenten en pubers zijn vaak veel creatiever, 
idealistischer en vindingrijker dan volwassenen. De hersenen 

veranderen en ontwikkelen zich nog. De verhouding in 
hoeveelheid grijze en witte stof is het belangrijkste verschil. De 
grijze stof is het aantal hersencellen dat werkkracht heeft, 

terwijl de witte stof belangrijk is voor de verbindingen tussen 
deze hersencellen. Toename van de grijze stof volgt een 
bepaald parcours. De niet gebruikte verbindingen worden 

weggesnoeid en maken plaats voor verbindingen met de 
meeste werkkracht. De witte stof blijft toenemen, wat ervoor 
zorgt dat de paadjes die eerst kronkelig waren ineens 

veranderen in snelle wegen. De opbouwende structuren 
zorgden voor meer flexibiliteit in de verbindingen die gemaakt 
worden. De veranderingen in structuur en werking van de 

hersenen zorgen blijkbaar voor een unieke flexibiliteit om uit te 
blinken, oplossingen te vinden waar niemand ooit aan gedacht 
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had, een veerkracht vertonen die volwassenen onmogelijk 

kunnen realiseren en talenten te ontplooien waar volwassenen 
en moeite mee hebben.  
 

 

TRANSACTIO NELE ANALYSE 

 
 

Welke transacties er mogelijk zijn, leren wij door te 
analyseren. Zo is transactionele analyse een substantieel 
onderdeel van onze communicatieve vaardigheden. In de 

peuterpuberteit herkennen we de verschillende vormen van 
transacties door ze te analyseren. Iedere peuter exploreert 
zich aan de hand van nieuw opgedane ervaringen. Op taal 

gebied gebeurt hetzelfde. Als de ouder kritisch is en veelvuldig 
het woordje “moeten”toevoegt, krijg je vanzelf dat het kind zich 
“moet” gaan aanpassen. De interactie is namelijk onveilig, 

zodra de ouder het woordje “moeten”koppelt aan gedrag. Als 
het kind niet luistert volgt er een reprimande, of straf, of 
afwijzing. Het kind wil dat niet en gaat zich letterlijk 

aanpassen, aan wat de ouder wil. Als de peuter in de fase van 
ontdekken zit, door bijvoorbeeld een knopje veelvuldig te gaan 
bedienen (aan-uit) en de ouder laat horen dat dit niet mag of 

dat de ouder dit niet wil hebben (vaak zonder rede), dan gaat 
het kind door totdat er iets gebeurt, waardoor het kind ervaart 
eraf te blijven. Als dit met fysiek geweld gebeurt of verbaal 

duidelijk wordt gemaakt op een onherkenbare wijze, stopt de 
ontwikkeling van het kind en neemt de angst het vaak over 
van. Daarom kan het gedrag van peuters hun ouders 

opfokken tot bepaalde optredens die bedreigend zijn of 
onveilig.  Je kunt als ouder herhalingen van ongewenst gedrag 
voorkomen, door de peuter af te leiden van hetgeen het kind 

aan het doen is. Niet door veelvuldig het woordje “neen”te 
gebruiken. Een kind dat achter elkaar een lade opentrekt en 
weer sluit krijgt er na enkele maanden genoeg van, terwijl het 

erg veel leert van deze handeling. Ook al vindt de ouder het 
irritant, in dit geval geef ik het advies: accepteer het en je leert 
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van je kind hoever het in de ontwikkeling zit. Je observeert als 

het ware hoe gedrag ontstaat. Het kind voelt zich veilig.  
 
De meeste ouders zijn kritisch, omdat zij ook op deze wijze 

werden opgevoed. Of je dit als ouder uitvoert, zoals je eigen 
ouders deden of in compensatie van wat je ouders deden, 
maakt niet uit. Het blijft kritisch. Het kind gaat zich aanpassen 

en kiest uit een aantal scenario’s: 
rebel 
terugtrekken 

vermijden 
 
Welke soorten interacties vanuit het “zelf” kennen wij? 

 

 
 
 

In ons taal gebruik onderscheiden we deze 3 interacties. Ieder 
mens bezit deze vorm van communicatie. De ene keer 
gedraagt het zich als ouder, met name als er in de hierarchie 

iets verwacht wordt, de andere keer gedragen wij ons 
volwassen, tenminste als wij ons bezig houden met vragen 
over Wat en Hoe, of we gedragen ons als kind. Deze laatste 

ontstaat als er bijvoorbeeld emoties worden gedeeld. Zo is 
boosheid, angst en verdriet of humor afkomstig uit ons kind 
deel dat spreekt. Een baby kan zich alleen uitten door te 

huilen. Als je als ouder goed luistert naar het huilen van je 
kind, kun je leren welke behoefte het kind heeft. Een baby uit 

ouder

kindvolwassen
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zich alleen door te huilen, vandaar dat onze emotie gekoppeld 

aan deze gevoelsuiting. 
 
Als een ouder een kind aanspreekt op kritische toon of met 

een kritische blik, gaat het kind vanzelf een keuze maken. Is 
het vermijdend gehecht, dan kiest het kiest voor een reactie 
die voldoet aan de wens van de ouder. Het past zich geheel 

aan. Is het ambivalent gehecht, dan kan het kind een keuze 
maken: of het trekt zich terug of gaat in de aanval (rebels). Is 
het kind gedesorgansieerd, dan zal rebels gedrag de 

overhand krijgen of juist een sterk teruggetrokken gedrag 
vertonen (letterlijk in de schulp kruipen). 
 

Hoe je zelf jouw eigen kindgedrag hebt bepaald kun je 
herleiden naar hoe jij reageert als je baas kritiek uit op je werk. 
Of als je echtgenoot voortdurend irritaties heeft over je gedrag. 

Hoe reageer je als ouder? 
 
De meest volwassen reactie kijkt naar zelfreflecterende 

mogelijkheden. Denkt en communiceert vanuit de IK en 
vergeet de JIJ taal te gebruiken of verwijtende taal. Je spreekt 
uit wat jij ervan vindt en onderzoekt hoe je het verschil van 

mening gaat oplossen. Dit is een volwassen gedrag die je ook 
bij kinderen kunt herkennen. Als een kind veilig gehecht is, zal 
het sneller de volwassen positie aannemen. Als een kind zich 

beledigt voelt, zal het kind dat de ander heeft beledigd zijn of 
haar excuses aanbieden. Zegt uit zichzelf sorry. De wijze 
waarop wij communiceren is problematisch. De interactie met 

ons gevoel staat normaal ontspannen communiceren in de 
weg. De strijd die wij leveren tussen ons handleen en gevoel 
zorgt voor een lagere zelfwaardering en die staat 

volwassenheid in de weg. 
 
Communiceren doe je niet zomaar, dat is je aangeleerd. 

Gedrag is ook aangeleerd en heeft alles te maken met de 
peuterpuberteit. Hoe kom jij door die periode heen? Veilig of 
Onveilig gehecht? Ben je veilig gehecht, ben je dan in staat 

om Vrij te zijn in je ontdekkingstocht in wie je bent? 
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Deze beste manier om een kind iets aan te leren of om een 

kind te laten ontdekken, is door het bewust te maken waar het 
mee bezig is, zonder veroordeling. De voedende manier 
noemen we dat. Je bereikt daarbij het zelfrespect van het kind. 

Het kan zelf leren ervaren was wijs is en wat fout is. En bij het 
ontdekken van fouten, leert het kind dit op eigen wijze te 
herstellen.  

Helaas stikt de maatschappij van kritische ouders en dat 
geven wij steeds weer door aan onze kinderen die vervolgens 
in dezelfde patronen vervallen (dat moge nu duidelijk zijn).  

 
Tijdens de peuterpuberteit is het belangrijk je kind te gaan 
observeren. Waar is het kind mee bezig, hoe doet het kind iets 

wat het doet? In welke ontwikkelingsfase zit het kind? Hoe 
gaat het kind om met de tegenslagen? Hoe kun je het beste 
aangeven, dat wat je niet wilt ook niet gebeurt? Allemaal 

vragen die gerelateerd zijn aan een voedende ouder die op 
volwassen wijze het kind datgene bijbrengt waar het kind aan 
toe is. We vragen al vrij snel te veel van onze peuters, die echt 

nog niet in staat zijn, datgene te realiseren wat wij van ze 
verlangen. Communicatie komt stil te liggen als emoties niet 
onderkent worden of herkend worden. Daarvoor is een veilige 

gehechtheid noodzakelijk. Preventief omgaan met de 
opvoeding is van belang, in plaats van straffend of alleen 
belonend. 

 
Alle ouders krijgen een herkansing tijdens de puberteit. In 
deze fase is de omvang van het hoofd gelijk aan die van een 

volwassene, echter de hersenen blijven zich door ontwikkelen 
(tot ca. 25 jaar). 
Het kind gaat zich wederom onthechten aan de wijze van 

opvoeding van de ouders. Onthechten aan de wijze van 
communicatie die het geleerd heeft. Onthechten aan 
gehechtheidsfiguren. Omdat een puber toch nog niet in staat 

is voor zichzelf te zorgen heeft de puber nog behoefte aan een 
gehechtheidsfiguur. Opnieuw gaat het zich op eigen wijze 
hechten aan een veilige ouder. Was deze niet veilig, dan zal 

zich gaan aanpassen aan datgene wat het kind geleerd is als 
peuter. Was die veilig, dan gaat het kind zich opnieuw 
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exploreren. Het zelfde proces speelt weer af, echter nu vanuit  

de cognitie gestuurd. Bij de peuter vanuit het gevoel en bij de 
puber vanuit de denkende massa.  
Extreem gedrag laat zich aankondigen bij kinderen die niet 

voldoende veiligheid hebben opgedaan of voldoende 
leeflessen hebben geleerd. Als pubers nog steeds niet in staat 
zijn om in hun gedrag de verschillen te zien in de transacties, 

zal het in extreme vormen kunnen gaan experimenteren. Vele 
grenzen zullen worden overschreden. 
 

Onlangs kreeg ik een moeder aan de lijn van een 13 jarige 
jongen. Hij kwam in contact met jeugdzorg, vanwege zijn 
gedrag. Moeder koos voor therapie bij mij. De jongen kwam 2 

sessies bij mij en zat stoer in zijn stoel te wachten wat er 
komen ging. Hij pareerde iedere vraag deskundig en liet zien, 
dat hij wel wist waar hij het over had. De derde sessie was 

met ouders. Nu zorgde de moeder ervoor, dat alle aandacht 
naar haar leed toeging. Precies wat de jongen uitvoerig had 
meegemaakt in zijn leventje. Er was geen aandacht voor hem 

of voor zijn gedachten. Binnen 30 minuten had hij alle 
aandacht verloren en probeerde de sessie te verstoren. Toen 
dat niet snel genoeg ging, kwam hij in het verweer. Wederom 

geen aandacht voor hem. Als therapeut kreeg ik het niet voor 
elkaar, dit als voorbeeld te gebruiken bij moeder. Vader 
snapte het wel, wat er speelde, alleen die was nooit thuis en 

trok zich gewoon terug. Ik wijdde het tweede deel aan de 
communicatie die plaats vond en na vele voorbeelden kreeg ik 
wederom de aandacht van de jongen. Alleen op cruciale 

momenten liet moeder het weer afweten.  
 
Moeder was een nette vrouw en zorgde voor haar vier 

kinderen, zoals god het voor had en zoals haar ouders het 
haar hadden geleerd. Dit patroon bleek niet te stoppen en de 
stempel en druk kwam wederom op het ongewenste gedrag 

van de jongen te liggen. Terwijl deze jongen in zijn peutertijd 
al enigszins gekozen had een weg te banen dus vermijdend 
gedrag en rebels gedrag, wist hij nu weer precies wat hij nodig 

had. Hij had zichzelf aangeleerd op de golven mee te gaan en 
op die wijze zijn ouders te manipuleren, dat de ouders niet aan 
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de touwtjes trokken, maar hij. Als therapeut kun je alleen 

wachten op de moeilijke momenten in zijn leven, als hij door 
de mazen van de wet nu eens niet glipt, of als hij zich gaat 
afzetten tegen de ouderlijke macht door te gaan drinken,  of 

aan de drugs te gaan. Zonder professionele begeleiding in dit 
gezin komen er geen veranderingen in de scenario’s.  
 

 
Keith Bakker heeft hierover al diverse televisie optredens 
gewijt. Hij ging met moeilijk hanteerbare gezinnen aan de slag. 

Daar waar de kinderen ontspoort waren door het gedrag van 
de ouders. Echter de ouders waren weer het slachtoffer van 
hun ouders. Doorbreken van patronen kost veel energie en tijd 

en blijvende begeleiding. En dit kan niemand opbrengen, 
vandaar dat wij nog steeds gericht zijn op nazorg en niet op 
preventie. Preventie vraagt om radicale veranderingen in de 

wet, in de opvoeding en begeleiding. 
 
Als hulpverlener kon ik niet veel betekenen voor deze jongen, 

alleen het gevoel van begrip voor zijn overlevingsmechanisme 
die hij zichzelf heeft aangeleerd. 
 

Affectregulatie 
 
De kwaliteit van de reactie van de opvoeder op de affecten 

van de baby is van vitaal belang in het bepalen van de aard 
van de overheersende gehechtheidstrategie, veilig of onveilig, 
die de baby overneemt. In het geval van veilige gehechtheid 

dragen de reacties van de opvoeder bij aan de verlichting van 
de psychische misère van de baby en de versterking van zijn 
positieve emoties. Met als gevolg dat de baby de 

gehechtheidsrelatie beleeft als een context waarbinnen 
affecten doeltreffend kunnen worden gereguleerd. Innerlijk zal 
dan het intuïtieve besef worden vastgelegd dat contact met 

anderen een bron van opluchting, troost en plezier kan zijn. 
Tevens wordt er een besef vastgelegd dat het zelf, goed, 
geliefd, geaccepteerd en competent is. 

Tijdens dit proces van affectregulatie gaat de baby via een 
soort sociale feedback de aanvankelijk willekeurige 
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uitdrukkingen van zijn emoties associëren met de reacties van 

de opvoeder. Zodoende leert de baby in het meest gewenste 
scenario een heleboel nuttige dingen: dat het uiten van zijn  
gevoelens positieve reacties kan opleveren; 

dat hij invloed kan uitoefenen op anderen; 
dat hij geleidelijk aan leert dat bepaalde affecten bepaalde 
reacties uitlokken, wat hem helpt een begin te maken met het 

verschil te ontdekken en emoties uiteindelijk te kunnen gaan 
benoemen. 
Daarom kun je een relatie van veilige gehechtheid zien als 

een school waarin we affecten doeltreffend leren reguleren, 
niet alleen in de vroege kinderjaren, maar ook gedurende ons 
hele leven. 

 
Dit is de vorm van een primaire gehechtheidsstrategie. Dit 
biologische voorgeprogrammeerde product van de evolutie 

dwingt tot het zoeken van de nabijheid van een 
gehechtheidfiguur die afgestemd is op de affectieve toestand 
van het kind, waardoor het kind die figuur in momenten van 

paniek als een veilige toevlucht kan ervaren en als een 
beschikbare veilige basis die autonome exploratie mogelijk 
maakt. Als echter de emotionele signalen van de baby bij de 

opvoeder niet afgestemde reacties oproepen die het zoeken 
naar nabijheid of naar autonomie ontmoedigen, dan zal deze 
primair gehechtheidsstrategie verworpen worden. Het zal 

gewijzigd worden in een secundaire gehechtheidsstrategie, 
gericht op de-activering of juist van hyperactivering van de 
primaire gehechtheidsstrategie. Deactivering komt voor bij 

baby’s die als vermijdend zijn geclassificeerd en ook bij 
volwassenen met een representatie die gereserveerd wordt 
genoemd. Daarentegen is de hyperactivering de adaptieve 

strategie van de baby die ambivalent is en tevens ouders heeft 
met een gepreoccupeerde representatie heeft. De 
desgeorganiseerde baby zal pendelen tussen hyperactivatie 

en deactivatie. In geval van deactiverende strategie hebben 
de door het kind gegeven tekenen van psychische nood 
reacties opgeroepen die afwijzend of controlerend zijn. Het 

herstel van emotioneel evenwicht blijft dan achterwege als dit 
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herhaaldelijk plaats vind. Het kind kreeg geen hulp en zal 

leren verkeerd om te gaan met eigen gevoelens. 
 
 

Je kunt hierbij denken aan compulsieve, narcistische of 
schizoïde patiënten, die een beperkt emotioneel bereik 
hebben, die min of meer blind zijn voor de affectieve signalen 

bij zichzelf en bij anderen. Een sterke activatie van de linker 
hersenhelft (cognitieve) en het parasympatische zenuwstelsel 
tot gevolg. Problemen ontwikkelen zich op emotioneel en 

seksueel gebied. Gezond Vertrouwen en afhankelijkheid 
worden afgestoten door het vermijden van intimiteit.  
 

Bij de ambivalente gehechte kinderen lijkt het op het 
tegenovergestelde. Juist de intimiteit is van belang. Het kind 
leert namelijk dat als het meer kans heeft op aandacht van de 

ouders als het zijn affecten aanwend naar de ouder toe. 
Echter de kwaliteit en de kwantiteit wijken af van de behoeften 
van het kind. Zodoende leert hij niet alleen dat zijn pogingen 

om steun te krijgen veelal niet het gewenste resultaat 
opleveren, maar ook dat hij, om getroost te worden op volle 
toeren uitdrukking moet blijven geven aan zijn psychische 

misère. Zo leert hij zijn gehechtheidssysteem chronisch te 
activeren. 
 

Persoonlijkheidsstoornissen zoals borderline en hysterisch is 
een afspiegeling van de preoccupatie met onbeschikbare 
gehechtheidsfiguren. 

 
Gedesorganiseerde gehechtheid wordt over het algemeen 
gezien als een afspiegeling van de ineenstorting van een 

adaptieve strategie bij een angstig kind, die er instinctief toe 
wordt gedreven om de nabijheid van een beangstigende ouder 
op te zoeken. Denk aan de volwassene die veelvuldig door 

een partner mishandeld wordt en daarna nog met open armen 
naar de partner toevlucht. 
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Over-beschermende ouders 

 
Heel vaak zien wij resultaten uit de gehechtheidonderzoeken 
komen die de uitslag veilig gehecht krijgt. Inmiddels zijn we 

erachter gekomen, dat dit bijna een utopie is, ondanks dat 
Ainsworth beweerd dat zeker 60% veilig gehecht is. Op dit 
moment zijn er onderzoekers (waaronder dr. Rolf van Geel – 

Nijmegen) die interesse heeft getoond in deze zekere of 
veilige gehechtheidwaarden. Een onderzoeksteam van de 
Open Universiteit onderzoekt naar bepaalde bevindingen uit 

dit veilige gebied. Als je de resultaten van veilig gehechte 
volwassenen bekijkt, ontdek je dat er ook een relatie ligt 
tussen opvoeders die overbeschermd waren tijdens de 

opvoeding van hun kind of kinderen. Voor de kinderen blijkt op 
latere leeftijd dit juist een probleem te vormen in de opgedane 
zelfwaardering.  

Je merkt al snel dat een puber definitief gekozen heeft om de 
navelstreng met moeder of vader in stand te houden, terwijl wij 
uitgaan van een natuurlijk proces, waarbij juist de pubers zich 

weer gaan onthechten en opnieuw gaan hechten aan hun 
ouders. Met andere woorden de navelstreng doorknippen. Bij 
over-beschermende ouders blijven de kinderen loyaal de 

navelstreng in stand houden, wat later weer problemen 
oplevert in hun zelfwaardering, of de puber besluit definitief de 
navelstreng voor altijd door te knippen, zonder zich opnieuw 

op zijn voorwaarden zich gaat hechten aan zijn ouders. Deze 
jongeren en later volwassenen blijven zoeken naar erkenning.  
  

Je kunt toch alleen maar trots zijn als je vader of moeder je 
beschermt tegen het leven? Nu zeggen, dat veel kinderen van 
ouders die over beschermd zijn en dan staan ze je aan te 

kijken, als je zegt, dat je hier helemaal niet blij mee hoeft te 
zijn. Er zijn ook veel kinderen die zich juist tegen deze over 
bescherming afzetten, zeker de peuters die kiezen om als 

rebel verder te leven. Bescherming is in principe wel akkoord, 
mits de ouder realiseert, dat het vermogen om zelfbewust te 
zijn afneemt, zodra je het voor je kind op gaat nemen of dat je 

jouw kind beschermt.  
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Meestal zijn dit moeders die veelal zelf geen bescherming 

hebben gehad. Zij zeggen dan tegen zichzelf, dat zal mijn kind 
niet gebeuren. Of het zijn moeders die zo met hun eigen leed 
verbonden zijn, dat ze er alles aan doen het niet te hoeven 

zien of voelen als ze bij hun kind zijn.  
Het trieste is, dat tijdens de peuterpuberteit en puberteit de 
eigen waarde van het kind geen kans krijgt te ontdekken hoe 

hoog die is. Meestal op late leeftijd hebben kinderen van 
overbezorgde of over beschermende ouders grote problemen 
en lopen rond met een lage zelfwaardering. Dat gebeurt nu 

net datgene wat de ouder wilde voorkomen.  
 
  

Casus 
 
 

Ik  k reeg een telefoontje van een moeder die wilde dat haar 
dochter in therapie kwam, omdat ze het zo zwaar te verduren 
krijgt. Ik  vroeg haar naar haar leeftijd, denkende dat ik  te 

maken had met een jonge puber. De dochter werd binnenkort 
26 jaar, heeft een eigen kapperszaak en woont samen met 
haar vriend. Ik  maakte een afspraak. Tot mijn verbazing kwam 

moeder mee met haar dochter en namen ze samen plaats in 
mijn praktijk . Ik  vroeg ook, of het de bedoeling was, dat 
moeder erbij kwam zitten. Dochter knik te.  De enige met wie 

ze kan praten is haar moeder, vertelde ze mij. Zij is mijn alles.  
 
Ik  merk te al snel, dat de dochter spraakzaam was en vertelde 

wat haar problemen waren. Ze vertelde mij, dat ze te veel 
tegenslagen te verwerken kreeg. Ze was net haar eigen 
kapperszaak begonnen en haar vroegere bazin waar ze 10 

jaar voor had gewerk t, keek haar niet meer aan. Haar oma 
mocht haar niet en tot overmaat van ramp, snapte haar vriend 
haar ook al niet. Nu liep haar moeder en zus bij de dokter voor 

frequente onderzoeken naar de drager van een bepaalde gen. 
Dat onderzoek stond haar ook al te wachten. Op haar werk  als 
zelfstandige heeft ze een collega meegenomen van haar 

vroegere bazin. Ze hoopte maar dat zij de problemen van haar 
kon begrijpen en de k lanten mochten het niet te horen krijgen. 
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Ze voelt zich in de steek gelaten, door iedereen, behalve haar 

vader en moeder. Haar vader had het voor haar opgenomen, 
tijdens een familie probleem dat door Oma werd gegenereerd. 
Moeder heeft het al zwaar genoeg met die onderzoeken die ze 

ieder half jaar moest ondergaan. Zij had altijd geluk , zei ze, ze 
voelde zich schuldig naar haar vader, dat oma haar had 
afgewezen. Ze voelde zich schuldig naar haar moeder, dat zij 

nog niet de drager van de gen was. Het was niet eerlijk , bij 
haar liep altijd alles.  
 

Tijdens de tweede ontmoeting begon ik  de sessie te wijden 
aan wederom haar entree met moeder. Ik  vertelde de moeder 
dat ik  graag alleen met de dochter wilde praten. Wat mij opviel 

is, dat de dochter het in haar leventje zwaar te verduren had 
met mensen die haar afwezen, of eigenlijk  ook haar moeder 
en vader afwezen. Ik  merk te, dat de navelstreng nog steeds 

verbonden was tussen dochter en moeder. Ze had zelf tijdens 
de peuterpuberteit en puberteit de navelstreng niet 
doorgeknipt, wat een normale ontwikkeling is voor het k ind. 

Het k ind knipt de navelstreng door, niet de ouder. De ouders 
doen dat bijna nooit. Sommige ouders houden liever de 
hiërarchie in stand.  

Diagnose: 
 
Dochter kan geen onderscheid maken tussen wat van haar is 

en van de ander. Zij is enorm afhankelijk  geworden, niet alleen 
van haar moeder en vader, maar ook van erkend te worden 
door anderen. Zij snapt niet, dat als ze tien jaar lang als 

kapster bij een bazin kan werken en vervolgens zelfstandig 
gaat worden (concurrent) en vervolgens een collega 
meeneemt, haar bazin ontstemd. Haar aandeel in het conflict 

ziet zij niet. Verder ziet ze niet, dat haar oma nooit anders is 
geweest naar haar vader toe, dan naar haar toe. Ze kan geen 
onderscheid maken in wat bij Oma hoort en wat bij de ander. 

Ze snapt niet, dat het niet verstandig is, alles met je moeder te 
gaan bespreken, vooral als je het moeilijk  hebt. Ze houdt wel 
van haar vriend, maar ja hij snapt haar niet. Haar gedrag lijk t 

op een sterke externe lotsbepaling.  
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Lage zelfwaardering, bestaat uit: veel schuld gevoel (zelfs 

haar succes mag niet), angst voor mogelijkheid tot het dragen 
van een vernietigende gen, angst voor afwijzing, angst voor 
het verlies van haar kapperszaak (weinig vertrouwen), boos 

op haar vriend die haar niet snapt en haar in de steek laat. 
Boos op ieder ander die haar in de steek laat. Echter ze laat 
deze boosheid niet blijken. Ze spreekt haar boosheid niet uit. 

Ze heeft niet door, dat ze haar eigen self fullfilling phrophecy 
cirkel in stand houdt. Verder laat ze een hoge mate van 
afhankelijkheid zien.  

  
Tijdens de tweede sessie schakelde ik  over door haar leed te 
gaan exploreren. Ik  merk te direct haar weerstand en 

confronteerde haar hiermee. Ik  moest op mijn hoede zijn, 
anders zou ik  het rapport met haar verliezen. Ik  k reeg weer 
voet aan de grond, toen ik  haar confronteerde met al het leed. 

Dit sloeg in als een bom en dikke tranen vulde de praktijk . Dit 
gevoel kende ze al haar hele leventje.  
Een dosis zelfmedelijden, niet om haar rijkdom te verschaffen 

of inzicht, maar meer desastreus: Kijk  mij een zielig zijn. 
Iedereen doet mij pijn. Deze huilbui kende haar moede maar 
al te goed:  `Dat gaat door merg en been`, meldde zij mij de 

eerste sessie al. Dan neemt ze haar dochter bij de hand en 
troost haar of gaat zelfs de ander die de pijn levert, vertellen 
waar ze mee bezig is. Overbezorgd en over beschermd. 

 
Zorgt over-bescherming nu voor een veilige gehechtheid? Het 
tegendeel is waar. Het zorgt voor een onveilige hechting, 

ondanks dat het kind alle bescherming krijgt. Het kind is op 
zich al loyaal naar de ouders toe. In dit geval voelt de dochter 
zelfs schuld naar haar vader toe, omdat Oma haar niet mag 

en daardoor haar vader niet zal accepteren. Toch is ze een 
zelfstandige ondernemer en een doorzetter. Zij heeft haar hele 
leven al geluk gehad en dat zij nu pijn heeft ligt aan al die 

mensen om haar heen. Die mensen die haar het geluk 
gewoon niet gunnen.  
Als ik nu de vier gehechtheidtyperingen erbij haal, kan ik deze 

vorm van gehechtheid alleen onderbrengen bij het type 
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angstig. Ik vind dit tekort geschoten en zal aangeven in de 

volgende casus wat ik bedoel. 
 
Man van 53 jaar zit bij mij in de stoel. Hij is het zat om zich 

steeds afgewezen te voelen. Na jarenlange begeleiding in 
verschillende therapieën, worstelt hij nog steeds met zichzelf. 
Hij is nooit erkend door zijn ouders. Toen hij als k lein k ind 

opgevoed werd, was moeder er altijd bij als het spannend 
werd. En spannend werd het, want hij kon niet anders leven. 
Hij zocht altijd de spanning op, deed dingen die niet konden 

en kon zichzelf zo de nodige erkenning geven. `zie je wel, ook 
al is het moeilijk , ik  kom eruit`hij vergat altijd de ander met rust 
te laten. Hij had de ander juist nodig om het dal welke hij wilde 

bereiken in te gaan. De ander moest mee, want anders kon de 
ander niet zien  hoe goed hij was.  Hij zou door alle dalen 
komen en er steeds beter van worden. Achteraf ziet hij wat hij 

teweeg heeft gebracht. Hoe komt het nu, dat dit zijn hele leven 
nodig blijft om erkenning te krijgen van zichzelf? 
Door de beschermende opvoeding van zijn moeder, k reeg het 

k ind niet de kans zelfvertrouwen op te doen in periodes dat 
het even tegen zat. Als het k ind iets ondernam wat in de ogen 
van de ouders gevaarlijk  was, mocht het dit niet ervaren. Het 

werd letterlijk  behoed om te ervaren. In de transacties tussen 
ouders en k ind werd er veel eenrichting op gecommuniceerd. 
Het woordje “moeten” zorgde letterlijk  voor aanpassen. Als 

verweer koos het k ind voor een rebelse aanpassing. “Ikke 
doen”, werd niet beloond, het werd bes traft.  De strijd werd 
gestreden, het k ind ging steeds verder om het “ïkke doen”te 

ervaren (peutertijd). Later realiseerde het k ind zich, dat zijn 
eigen positie in het gezin bestaansrecht had door gewoon te 
luisteren naar de ouder. Alleen voor hem zelf ging dit niet op. 

Hij had meer kwaliteiten en kon veel meer, dan werd vermoed. 
Kattenkwaad moest gewoon. Hij leerde een spel te spelen om 
toch zijn voldoening uit eigen successen te halen. Echter 

iedere poging strandde, want hij koos de activiteiten die voor 
zijn leeftijd te hoog gegrepen was. Daarom was de faalkans 
groot en uiteindelijk  de bestraffing dichtbij. Hij bleef putten uit 

pogingen. In zijn puberteit ging de jongen zich bezig houden 
met volwassen activiteiten. Hij richtte van alles op en bleek in 
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het oprichten succesvol te zijn. Alleen door zijn jeugdige 

uitstraling en aanpak liep hij steeds tegen de volwassen 
interpretatie aan. Zelfs in zijn relaties met meisjes was hij 
verward. Hij streefde liefde na, wilde liefde en eiste liefde. 

Meisjes maakten de verkering snel uit. Doordat hij thuis niet 
de juiste ondersteuning kreeg, maar steeds het bewijs van 
falen, straffen verloor hij zijn zelfvertrouwen en hunkerde naar 

erkenning. Niemand erkende hem, ook al deed hij dingen die 
subliem te noemen waren. Hij werd er wel erg creatief van en 
bleef zoeken. Aan de andere kant verloor hij zijn zelfrespect, 

door steeds de mening van zijn ouders (met name van 
moeder) nodig te hebben. Zelfs in de adolescentie periode 
trouwde hij met een meisje, waarvan hij eigenlijk  niet hield. 

Tijdens zijn puberteit werd hij niet serieus genomen en dit 
meisje deed dat wel. Alleen had hij daar niet geleerd mee om 
te gaan, zodat het huwelijk  eigenlijk  niet uit zijn hart kwam, 

maar meer vanuit een medelijdend perspectief. Eigen 
medelijden wel te verstaan. Hij trouwde en het ging in zijn 
huwelijk  al snel mis. Hij zocht en zocht erkenning en dat k reeg 

hij wederom niet. Hij wist niet eens wat erkenning was, hoe 
het voelde, maar was er wel naar op zoek en bleef zoeken.  
Zijn huwelijk  strandde, echter het spel wat hij speelde zorgde 

voor vele slachtoffers. Het dal dat hij op zocht, moest hij weer 
opk limmen en het luk te. Alleen de schade was aangericht. 
Relaties waren teleurgesteld. Roekeloos ging hij om met zijn 

gevoel. Hij keerde terug bij zijn eerste vrouw en hij zorgde 
voor een keiharde disciplinair vertrouwen. Het mocht niet meer 
mis gaan, want dat had hij al genoeg laten zien. Buiten 

zichzelf vocht hij. Kreeg twee lieve k inderen en verloor baan 
na baan. In zijn werk  had hij enorme stappen gemaakt. Op 
jonge leeftijd (22 jaar) werd hij manager van een afdeling, iets 

later zat hij in het top management van een grote 
onderneming (27 jaar). Hij groeide door, hij speelde ook daar 
zijn  spel en verloor iedere keer zijn baan na een periode van 

succes. Na zo’n 13 banen gehad te hebben strandde 
uiteindelijk  zijn huwelijk , en zijn hoogste functie. Met niets nam 
hij genoegen, verhuisde naar de caravan en ging dingen doen 

die hem gelukk ig maakte. Tenminste dat dacht hij, want wat 
maakte hem nu gelukk ig? Hij zette zich af tegen zij ouders, 
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want hij was er achtergekomen, dat al het ongeluk iets met 

hen te maken had. Zijn moeder bleef doorgaan met afstraffen 
en bemoeien. Het ging zelfs zo ver, dat in zijn begin periode 
van zijn eerste huwelijk  hij vreemd ging met een meisje in 

Zwitserland. Hij kon iedere keer vluchten en zijn beloning 
kreeg hij bij dat meisje. Hij wist niet wat houden van was, dus 
ook bij haar niet. Zijn moeder was erachter gekomen en wilde 

het meisje ontmoeten. Hij was 25 jaar en zijn moeder reisde af 
naar Zwitserland. Zijn vader volgde haar. Hij wist van niets. Dit 
is een k lein voorbeeld over hoe zijn moeder zijn leven 

beheerste zonder dat hij er erg in had. Hier was ze wederom 
beschermend, echter naar haar eigen maatstaven. De man 
leerde pas afstand te nemen na een zeer ernstig auto 

ongeluk, waar ook zijn twee zoons bij betrokken waren. Deze 
gebeurtenis was voor hem de start van een verandering. 
Geheel doelloos heeft hij een aantal jaren rondgezworven. Hij 

had een lief meisje ontmoet, die hem interessant vond. Echter 
zijn leeftijd was twintig jaar ouder. Hij vocht voor herstel en na 
zijn revalidatie ging hij aan het studeren. Hij studeerde 

psychologie en deze jaren van studie zorgde voor inzicht. 
Inzicht in zijn spel der spelen. Inzicht in zijn hunkering naar 
liefde en erkenning. Inzicht in zijn kwaliteiten en vooral 

acceptatie van zichzelf. Zijn lage zelfwaardering veranderde 
en keuzes werden intenser gemaakt. Hij trouwde voor de 
tweede keer, echter voelde nu dat het ja-woord vanuit zijn hart 

kwam. Niet uit het hart van zijn moeder, uit zijn eigen hart. Hij 
begreep de voortdurende reddingsacties van zijn ouders u 
veel beter. Dat had niets met hem te maken, maar alles met 

hun eigen jeugd. Ze wisten niet beter en kunnen niet beter. 
Door dit te realiseren viel een voortdurende spanning om 
geaccepteerd en erkend te worden geheel weg. Hij had dit niet 

meer nodig, hij was nu in staat het zichzelf te geven, maar wat 
een lijdensweg….. 
 

Dit voorbeeld getuigd wederom, dat de gehechtheid met 
moeder geen veilige basis voor zijn eigen ontwikkeling was. 
Hoe goed ook de intenties waren, de last van niet zichzelf 

mogen zijn of te leren wie hij zelf was, zorgde voor een 
verdrietig en wanhopig leven. Datgene wat zijn ouders niet 
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wilden, gebeurde toch. Ik krijg in mijn praktijk veel van dit soort 

voorbeelden. Zelfs de relatie met de gezondheidsproblemen 
kunnen hier gelegd worden. Het lichaam accepteerde de 
voortdurende spanning (activatie van het sympathische 

zenuwstelsel en hormoon aanmaak), terwijl het lichaam niet  
kon ontspannen. Sport was voor deze man zijn uitlaatklep om 
weer contact te krijgen met zijn lichaam. Actieve sport, vijf 

dagen in de week. Het auto ongeluk zorgde bij hem voor een 
onmiddellijke beëindiging van zijn sportactiviteiten en moest er 
iets nieuws voor in de plaats komen om zich weer te kunnen 

ontspannen. Hij bleef zoeken en vond de studie. Dat werd 
voor hem zijn redding.  
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HOOFDSTUK 3 AFHANKELIJKHEID 

 

Nu wij weten dat er drie kenmerken van het leven belangrijke 
bronnen zijn voor de afhankelijkheid (voeding, zorg en 
veiligheid) wil ik het geheel bombaderen tot de fundering van 

ons bestaan. Per kenmerk wil ik nog even terugkoppelen.  
 

IMPACT VAN VOEDING 

 
Ons gehele lichaam is afhankelijk van voeding. Alles leeft als 
het maar gevoed wordt. De natuur zorgt ervoor dat ieder 

levendwezen op aarde voedingsmiddelen krijgt toegediend. 
Zowel het dierenrijk als de mens krijgt afgestemd voedsel. De 
voedselketen op aarde vult elkaar aan. Het dier eet een ander 

dier, de planten voeden zich met water, afvalstoffen, CO2, etc. 
De oermens ging op jacht naar dieren en planten om te eten. 
De keuken ontstond pas zo’n 10.000 jaar voor Christus toen 

de hersenen zich ontwikkelden als de moderne mens. 
Inmiddels is voeding uitgegroeid tot een belangrijk 
marketinginstrument.  

 
De Universiteit van Wageningen heeft onderzoek gedaan 
onder 1000 Nederlanders naar hun kijk op voeding. Het blijkt, 

dat mensen verschillende dingen belangrijk vinden, als het om 
voeding gaat.  
Conclusie van het onderzoek is, dat er vier groepen eters te 

onderscheiden zijn in Nederland: betrokken eters, 
gemakzuchtige eters, behoudende eters, en avontuurlijke 
eters. Elke groep vraagt een andere benadering, als het  om 

voorlichting over gezonde voeding gaat. 
 
Betrokken eters vinden waarden als veiligheid en gezondheid 

van voedsel en milieuvriendelijke, diervriendelijke en eerlijke 
productie belangrijk. 
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Gemakzuchtige eters zijn niet erg geïnteresseerd in de 

veiligheid of herkomst van hun voeding. Ze eten omdat het 
moet en het liefst zo makkelijk mogelijk. 
 

Behoudende eters eten het liefst wat ze gewend zijn en wat ze 
als kind ook aten. In deze groep zijn mannen in de 
meerderheid. Het opleidingsniveau van deze groep is lager 

dan gemiddeld. 
 
Avontuurlijke eters zijn vooral geïnteresseerd in de herkomst 

en milieuvriendelijkheid van hun voedsel. Ze willen graag 
verrast worden en genieten van eten. Het opleidingsniveau 
van deze groep is hoger dan gemiddeld.  

 
Als we nu voeding als alles rekenen wat een mens tot zich 
neemt, krijgen we ineens een geheel ander plaatje. Je kunt 

dan als het ware de theorie van Maslov erop loslaten en dan 
krijgen we een andere pyramide: 
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Ons dagelijkse voeding is grotendeels afkomstig van een 

enorme industrie. Een samenspel tussen microbiologie, 
chemie en agrarier. De gehele voedselketen wordt 
gemanipuleerd. De mens neemt het tot zich, zonder erbij na te 

denken. Het consumeert wat er opgediend wordt. Door deze 
consumptiemaatschappij ontstaat er massa productie. Een 
markt van vraag en aanbod, maar ook een markt van aanbod 

en vraag.  
 
De mens is erg dieronvriendelijk bezig. Een kip, koe, varken is 

slechts een product geworden. We vergeten, dat ze deel uit 
maken van het dierenrijk, waartoe wij ook behoren. Een kalf 
krijgt enkele maanden te tijd om te leven, tegelijk wordt het 

volgestopt met vaak chemische middelen om het dier sneller 
te laten groeien en het vlees malser te maken. Gelukkig neemt 
de natuur vaak wraak. Bacterien verspreiden ziektes en hele 

kuddes worden uitgeroeid. Het ruimen van massa productie is 
geen leuk gezicht. Dieren worden afgemaakt, er wordt niet 
gekeken naar het leven van het dier. Alleen naar het product 

voor onze dagelijkse voeding.  
 
Aan de ene kant vragen we ook om voeding, aan de andere 

kant krijgen we het gepresenteerd, zodat er altijd een vraag 
ontstaat: wie zorgt er nu voor dit proces? De consument of de 
producent? Het kweken van vis moet ons behoeden voor 

uitsterven. De mesn is inmiddels doorgedrongen tot het 
manipuleren van onze oceanen. We zijn niet meer een 
medespeler, echter wij domineren het dierenrijk, de oceanen, 

overige voedselketens. De consument wordt pas aan het 
denken gezet bij het ruimen van. Zelfs onze komkommers zijn 
niet meer veilig. Ook in groenten wordt er voortdurend 

gemanipuleerd. De bioboer moet zelfs groot denken, anders 
heeft hij geen afzet meer. Cultuur heeft ook weer invloed op 
ons ecologische systeem van het leven. In afrika is er enorme 

hongersnood, terwijl ze aan de andere kant hun dierrijk 
uitmoorden voor enkele onderdelen die de rest van de wereld 
graag tot zich neemt. Kadavers eten ze niet, ze laten het 

rotten. Een dier is op deze wereld niet meer veilig. Een plant 
ook niet meer, laat staan de oerwouden, de enorme 
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bomenmassa die voor zuurstof zorgen. Ze worden gekapt 

voor hogere functies, een meubelstuk, een huis, de 
papierwereld. Massa productie met als smoes: er is vraag 
naar. Alle economien teren op gebakken lucht. Dat blijkt ook 

als er een land failliet gaat. Aandelenmarkten storten in, 
pensioenen komen in de problemen en ga zo maar door.  
 

We weten nu dat ons lichaam reageert op het soort voedsel 
dat ingenomen wordt. Iedere cel muteert aan de hand van de 
stoffen die het binnen krijgt. De hersenen reageren op de 

neurotransmitters. Onder andere de pharmacie zorgt ervoor, 
dat het leven wordt gestuurd vanuit medicijnen. De medicijnen 
nemen de taak over van neurotransmitters. In de evolutie van 

de mens is een verschuiving plaats gevonden en de mens 
muteert momenteel in een andere levensvorm dan de 
oermens oorspronkelijk was. Het voorschrijven van anti 

depressiva gebeurt iedere dag. Zien we het leven even niet 
meer zitten, dan is een anti depressivum de oplossing om 
weer grip te krijgen op je denkbeelden. Echter je gevoels 

leven verdwijnt, de verbindingen in de hersenen krijgen 
andere waarden dan ze van natura hadden. In ons 
voedselketen maken we veelal gebruik van vele stoffen die we 

toedienen om de massa productie aan te kunnen. De dieren 
worden voorzien van een groeimiddel, de groenten krijgen 
bepaalde meststoffen toegediend, etc. Vanuit onze basis 

voedselketen krijgen we dus al vele onbekende stoffen 
binnen. Dit proces is pas na de tweede wereldoorlog massaal 
ingezet. Eer dat wij de resultaten ervan zullen kunnen 

aanschouwen zijn we vele generaties verder. Je ziet het al, 
dat de mens in omvang toeneemt. Met name ronder wordt, 
dikker en vraatzuchtiger. Het lichaam gaat vanzelf een mutatie 

aan naar de stoffen die het binnenkrijgt.  
 
Verder kennen we de invloeden van genotmiddelen. Drugs, 

alcohol en sigaretten zijn even schadelijk aan de mutaties die 
plaatsvinden in onze celdeling en opnamemogelijkheden. De 
regering verbiedt het niet, de economie groeit op de inkomsten 

van deze genotmiddelen. De invloed is een catastrofe voor de 
mensheid zoals wij die kennen.  
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Hersenziekten ontstaan, mutaties in de hersenen, verkeerde 

neurotransmitters die het lichaam zich toeeigent, de evolutie 
van de mensheid neemt andere vormen aan. Niemand neemt 
de verantwoording erover. De regeringen stimuleren zelfs het 

gebruik ervan. Wetenschappers van over de gehele wereld 
waarschuwen regelmatig over de invloed van deze nieuwe 
voedingsketens. Verslavingen zijn onze grootste zorg. 

Daaronder verstaan we ook, onze eetgewoonten. Die zijn 
inmiddels ook al verslavend. Denk aan het snoepgedrag en 
vetbehoeftes. Ook hier draait de economie weer op, want eet 

goeroes staan op, beroepen voor beweging, diëtistes, en 
dergelijke groeien als paddestoelen. Laat de mens maar 
consumeren zoals ze dat gewend zijn, het is de boterham van 

deze nieuwe industrie. De macht van de pharmacy is enorm. 
Kijk wat er gebeurt in Afrika. Op dit moment is er wederom 
een hongersnood. Hoe hypocriet is de wereld. Ineens gaan we 

geld inzamelen op de beelden die we krijgen van duizenden 
kinderen die sterven aan honger. We strijken dan weer even 
over ons hart en voelen ons na het doneren van geld weer 

even mens. Vervolgens gaan we rustig door met consumeren 
en muteren.  
 

Zolang ik leef is er altijd iets aan de hand in Afrika. Afrika is 
een contigent dat gedoemd is. Hongersnood is al tijden 
aanwezig. De bevolking vlucht regelmatig na de zoveelste 

genocide. Genocide dat door de westerse maatschappij wordt 
bekostigd. De Verenigde Staten verdienen enorm veel geld 
aan het leveren van vernietigingswapens, zij hebben de macht 

in handen. De eigen bevolking draait regelmatig door en 
moord een groep (vaak miljoenen) gewoon uit. Dat doen ze 
zelfstandig. De schuldenlast van vele landen in Afrika loopt 

enorm hoog op. Ze kennen eigenlijk alleen maar armoede. Dat 
deze armoede in stand wordt gehouden door andere 
contingenten moge duidelijk zijn. Een simpele voedselketen 

opzetten lijkt in dit contigent onmogelijk. Klimaattechnisch niet 
haalbaar om agrarisch te overleven. Toch zien we in de 
geschiedenis van Afrikaanse landen regelmatig dit probleem 

opduiken. Weinig voedsel, veel geweld, weinig samenwerking.  
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Geen enkel respect voor de eigen bevolking, voor de vrouwen 

en de kinderen. Patronen die zich herhalen, er is geen uitweg 
meer mogellijk. Wij westerse landen zitten met een enorm 
overschot aan voedsel, terwijl daar een enorm tekort is. Altijd 

aanwezig is en blijft. Wat maakt nu, dat de westerse wereld 
daar geen oplossing voor heeft?  
 

De juiste voeding is dus belangrijk voor ons lichaam, voor 
onze mutatie (evolutie) en voor onze gemoedsrust. Het gekke 
is, dat iedereen naar de supermarkt gaat en dingen aanschaft 

zonder te beseffen wat ze eten of tot zich nemen. Hier ligt de 
macht bij de industrie. Iedereen vertrouwt de industrie. Helaas 
komen er steeds meer overlijdensberichten van vervelende 

nieuwe bacteriën die de mensheid treffen. De natuur 
corrigeert, want ook bacteriën muteren en ontwikkelen zich.  
 

De mens is niet superieur, het samenleven staat superieur. 
We zijn als mens afhankelijk van wat de industrie ons 
voorschoteld. We zijn als mens afhankelijk van wat de 

regering aan genotsmiddelen uitreikt en gedoogd. We zijn als 
mens afhankelijk van de groei van bacteriën. Onze 
gemoedsrust, ons geluksgevoel (wat een neurotransmitter is) 

is afhankelijk van wat we consumeren. Als er niets meer te 
consumeren is (Afrika), dan komt de eerste laag van de 
pyramide van Maslov in beeld. Dan hebben we te overleven. 

Overleven wordt gegenereerd door onze hersenstam.  
 
We kunnen geruststellen dat wij allemaal afhankelijk zijn van 

het aanbod en dat dit op termijn de vraag opzweept. De mens 
heeft dus baat bij soortgenoten die voortdurend innoveren en 
ontwikkelen. De massa volgt. Zelfs in een democratie volgt de 

massa de leiders. De massa is dus massaal afhankelijk van 
leiders, innovatoren, uitvinders.  
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IMPACT ZORG & VEILIGHEID 

We weten nu dat opvoeding wederom de afhankelijkheid 

verzorgt. Iedere baby is afhankelijk waar hij wordt geboren, bij 

wie hij wordt geboren, door wie en op welke wijze hij wordt 

opgevoed. De opvoeding staat garant voor een blauwdruk in 

het leven. Twee belangrijke periodes in het leven zorgen voor 

die blauwdruk, nameljk de peuterpuberteit en de puberteit. De 

rest loopt vanzelf.  

Onder de zorg valt ook de scholing en gezondheidszorg. De 

scholing wordt meestal gevoed door stromingen in de 

pedagogiek. We zijn dus afhankelijk van wat er geboden 

wordt. Op dit moment is er veel variatie in aanbod. Een 

specialistische school gericht op je kind. Het zal nog 

generaties lang duren eer dat de mens beseft wat de effecten 

zijn van de hersenonderzoeken. De pedagogiek loopt altijd ver 

achter op de psychologische ontwikkelingen. Nu is 

neuropsychologie veel belangrijker dan alle aanwezige 

stromingen in de psychologie. Hetzelfde geldt voor de 

gezondheidszorg. Alles is gericht op de nazorg, weinig is 

preventief. Alles wat men in de gezondheidszorg preventief 

noemt komt weer voort uit een nazorg systeem. Als je te dik 

bent, kun je bij een dietiste om raad vragen. Je kunt naar een 

sportschool gaan of je blijft doorgaan zoals je dagelijks 

gewend bent. Alles is gericht op nazorg, want als wij 

preventief hadden gedacht, was het nooit zover gekomen. Dat 

geldt ook voor vele verslavingen. We weten allemaal dat roken 

slecht is, dat alle vormen van verslavingen zorgen we mutaties 

in de hersenen. We weten allemaal hoe erg kanker is, 

hartaanvallen, CVA, MS etc. Niemand die kijkt om het te 

voorkomen, allen worden we gemanipuleerd door de industrie, 

overheid, economie.  
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Is de democratie nu een echte vorm van vrijheid of wederom 

een manipulatief gedachtegoed? Bij een dictatuur weten wet 

het tenminste zeker. Iemand bepaald wat je moet zijn, wie je 

moet zijn en hoe jij je leven in gaat delen. Een dictator is 

afhankelijk van zijn volgers. Zijn volgers zijn afhankelijk van de 

regels van de dictator. Bij een democratie gebeurt hetzelfde. 

De democratie is afhankelijk van normen en waarden. Normen 

en waarden zijn afhankelijk van mensen die ze benoemen en 

vastlegen in een grondwet. De mens is dus afhankelijk van de 

normen en waarden die genoemd worden in een grondwet. 

Als daar staat dat je vrijheid hebt, dan mag je toch vrij zijn? 

Wie is er vrij in een democratie? Het hangt weer allemaal 

samen van je opvoeding, je DNA, je afkomst, je scholing. Wat 

is dan vrij?  

Voor veiligheid wordt vaak gekozen voor politiemacht en 

krijgsmacht. Geweldig, we gaan dus uit van de noodzaak voor 

deze twee correcties in de samenleving. Tijdens de tweede 

wereldoorlog hadden we een eigen defensie. |Echter tegen de 

overmacht van Duitsland hadden we niets in te brengen en 

gaven ons al snel over. Na de tweede werledoorlog moesten 

we ons ineens wapenen tegen het agressieve Rusland. De 

strijdmacht werd in stand gehouden. Vele jongens van 18 jaar 

kregen een oproep. Ons leger werd een statussymbool. Dat is 

het nu nog, ondanks dat iedereen vrijwillig zich heeft 

aangemeld. Ons leger wordt uigestuurd op vredesmissies. 

Onder de noemer van wederopbouw. Sbrenica werd een 

voorbeeld om nooit meer te vergeten. Iedereen keek toe hoe 

duizende mannen en jongens werden afgeslacht. Gezond 

verstand maakte plaats voor een buiging naar het regime. 

Afganistan moet bevrijd worden van het terroristische bewind 

van de Taliban. Om de wereldvrede in stand te houden 

werden landen verzocht te werken aan de wederopbouw en 

het verdrijven van de Taliban. Niet het elimeren van de 
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Taliban, dat was niet aan de orde. Het bewind van de Taliban 

is een vorm van dictatuur. Wij mengen ons vrijwillig om deze 

vorm omver te werpen, echter doen dat oner de noemer 

wederopbouw. Een soldaat die sneuvelt in Afganistan wordt 

hier in Nederland gezien als held. Krijgt vaak een 

erebegrafenis, status en wordt herdacht. Wat zal er gebeuren 

als jij je hand steekt in een wespennest? Krijg je dan ook een 

lintje? Veiligheid in de vorm van Macht is geen veiligheid.  

Enkele jaren geleden ontmoette ik een jong stel. Zij was in 

opleiding voor psychologe en hij werkte bij defensie. Op een 

avond zochten we elkaar op en spraken over onze 

belevenissen. De soldaat was een scherpschutter. Hij diende 

overal waar onrust was. Zo had hij een sterk verhaal over een 

hinderlaag in Afganistan. Hij lag diep verscholen te wachten 

op de vijand en vanuit zijn positie viel hij aan en doodde vele 

zogenaamde vijanden. Ik vroeg hem, of hij de tegenstanders 

kende? Neen, dat niet, maar het was de vijand. Hij hoorde ze 

dood te schieten. Ik vond het een getuigenis van lafheid. Diep 

verscholen op afstand als scherpschutter mensen die je niet 

kent neer te knallen. Hij voelde zich een held, want hij werd 

geerd in Nederland. Kreeg lintjes en medailles voor het 

neerschieten van mensen die niemand kende. Hij glunderde 

bij zijn overwinningen, was pas 26 jaar en had al vele doden 

op zijn naam staan. Hij koos er bewust voor en het is zijn 

leven. Genietend sprak hij erover en ik walgde langzaam 

steeds meer. Hoe kan een psychologe een relatie aangaan 

met iemand die het leven niet eert? Typisch Nederlandse 

Defensie, dacht ik. Om maar gehonoreerd te worden, doen ze 

mee met oorlogen waar wij niets mee te maken hebben. Ze 

kikken er ook nog eens op. Tja, als hij niet mag kikken, wie 

schakelt dan de vijand uit? Ah, ineens is er een vijand. En dat 

legaliseert het vergrijp van defensie. Omgekeerde wereld 

noem ik dat.  
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De medemens verhard in Nederland, hoor ik vaak zeggen. 

Criminaliteit zorgt voor angst en agressie. In iedere hoek van 

Nederland schuilt een crimineel. We weten het en doen er 

niets aan, totdat het mis gaat of mis is gegaan, dan staan we 

ineens klaar om in te grijpen. Een pedofiel heeft macht in 

Nederland. Hij krijgt vaak de aandacht die hij wenst. Een 

pedofiele vereniging is niet strafbaar. Pedofilie is een ziekte 

die zich manifesteert in onze hersenen. Vaak ontstaan vanuit 

eigen ervaringen en de enige vorm van Macht die we nog 

kunnen koesteren. Kinderen mishandelen gebeurt elke dag 

door velen. z\owel geestelijk als lichamelijk en we laten het 

nog steeds gebeuren. Allemaal een onderdeel van onze 

grondwet, van onze vrijheid, van onze democratie. Het mag 

zolang een ander het niet aangeeft of ziet gebeuren. Nazorg in 

optima forma. Juristen gericht op interpretaties van woorden, 

zorgen er regelmatig voor dat criminelen vrijkomen. Er wordt 

niet gekeken naar de overtreding, echter naar hoe het 

verwoord is tijdens de politie verhoren. Politie is er voor 

handhaving van onze vrijheid, echter ze houden zich bezig 

met het in stand houden van onze vreemde gedachten. 

Gedachten die wij ontvangen uit onze jeugd, op school, tijdens 

de opvoeding. Wederom gericht op nazorg. Bij democratie ligt 

het accent dus op nazorg, dat is wat wij koesteren. Eerst moet 

het fout gaan, dan worden we wakker. Bij dictatuur is alles 

gericht op een mening, op een machthebber. Iedereen weet 

waar hij aan toe is, als hij niet doet wat de machthebber wil dat 

hij doet. Slavernij aan de orde van de dag.  

De mens is dus afhankelijk van nazorg. Nazorg is in strijd met 

Veiligheid. Een kind dat mishandeld wordt gaat zijn hele leven 

vaak gebukt onder die mishandeling. De nazorg zijn de 

psychologen en therapeuten die iets willen corrigeren in het 

gedrag of gevoel. Het feit dat er mishandeld wordt krijgt weinig 

of geen aandacht.  
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De economie draait namelijk op de nazorg en niet op de 

preventie. Preventie kost geld voor iets wat niemand weet dat 

gebeuren gaat.  Daar gaan we niet in investeren, laten we 

maar blijven hangen bij die nazorg.  

Zo vergaat het ons ook bij de kinderopvang. Moeders willen 

graag weer snel aan het werk na de geboorte van hun 

grootste wens. Ze leggen de verantwoording van de 

opvoeding in handen van onbekenden. Onbekenden welke 

vaak niet eens op niveau zijn opgeleid en absoluut weinig 

weten van de ontwikkeling van een kind. Ouders weten het al 

niet, laat staan de pedagogische medewerkers. Ons kind in 

handen van een ander, wetende dat het kind met de 

spiegelneuronen alles overnemen wat hen krijgt 

voorgeschoteld. Later gaan de ouders klagen over 

ongewenste gedragingen van hun kind en kindertherapeutes 

kunnen het corrigeren. Nazorg is een economie op zich. En in 

onze cultuur is handeldrijven onze vorm van overleven. We 

doen het erg goed. We drijven handel met onze eigen 

kinderen tegenwoordig.  

Kinderen die afhankelijk zijn van de veiligheid die geboden 

wordt, vertrouwende op de kennis van ouders het kind 

optimaal te laten ontwikkelen en de vrijheid om het kind 

datgene te bieden, wat het kind zelf verlangt. Het kind, de 

peuter, is dus verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Ouders 

en opveoders lopen er met een grote boog omheen. Vandaar 

een nieuwe stroming: confisiologie.  
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HOOFDSTUK 4 CONFISIOLOGIE 

 
 

In het latijns betekent confisiologie “de wetenschap van het 
vertrouwen”. Een aandachtsgebied welke door de auteur is 
ontwikkeld.  

 
Vertrouwen is een begrip met een gevoelswaarde. Als je 
vertrouwen hebt in jezelf kun je veel presteren. Je gezondheid 

is in prima staat. Je voelt je gelukkig. Je gaat anderen meer 
vertrouwen geven en daarmee ontwikkel je het 
sneeuwbaleffect. 

 
Vertrouwen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Een 
vorm van positieve psychologie. Toch is vertrouwen een 

onderdeel van een grotere behoefte, namelijk zelfwaardering.  
 
Vertrouwen kun je pas ontwikkelen als je voldoende genieten 

kunt van de keuzes die je maakt. Vertrouwen win je door 
dingen te ondernemen, te doen. Daar heb je de keuzevrijheid 
bij nodig. Het gaat niet om goed of fout afwegingen te maken, 

het gaat om de ervaring en de consequenties bij het maken 
van een keuze.  
 

Depressieve gevoelens komen voort uit twijfel. Piekeren en 
onzekerheid zorgen ervoor, dat je geen keuzes meer durft te 
maken. Je kunt het ook omdraaien: geen keuzes maken 

betekent depressieve gevoelens ontwikkelen. Hoe komt het 
dat mensen zo moeilijk keuzes maken?  
 

Een vraagstuk die veel dieper geworteld zit dan je in eerste 
instantie zult ontdekken. Het heeft allemaal te maken met je 
peutertijd. Hoe veilig ben je gehecht, hoe mocht je uitdagingen 

gaan beleven en op welke wijze ondersteunden je ouders je? 
Hoe is je ontwikkeling geweest naar het volwassenschap toe? 
Was de weg voor je aangelegd of moest je het zelf ervaren? 

Zelfvertrouwen win je door dingen te ondernemen of te doen. 
Leren om te gaan met consequenties bij het maken van 



173 

 

slechtere keuzes. Keuzevrijheid is het begin om 

zelfvertrouwen te ontwikkelen. Bij voldoende zelfvertrouwen 
zijn we in staat om anderen te kunnen vertrouwen, omdat ons 
beoordelingsvermogen hierin verscholen gaat. Vanuit een 

hoge mate van zelfvertrouwen durf je meer anderen erbij te 
betrekken en zul je op je hoede zijn. Een gezonde dosis angst 
uit de amygdala helpt je daarbij, namelijk de alertheid. Je leert 

anderen te vertrouwen vanuit je eigen beoordelingsvrijheid. Je 
bent in staat anderen te beoordelen. Waarop je ze beoordeelt 
is afhankelijk van wat je met de ander wilt bereiken. Je kunt je 

voorstellen als je een liefde wilt delen en de ander gaat erin 
mee, dat je steeds meer zult delen. Zelfs je zwakheden 
kunnen benoemd worden. Als je tenminste alles ziet als 

leermoment. Dit leermoment gunt je namelijk de ervaring van 
de keuze die je hebt gemaakt. Als de ander onbetrouwbaar 
blijkt te zijn, ben je snel alert en kun je jouw keuze 

heroverwegen. Dus op tijd wijzigen.  
 
Vertrouwen leert de mens gedurende de peutertijd op een 

natuurlijke wijze te ontwikkelen. Peuters leven in het hier en 
nu en geven zichzelf voortdurend opdrachten iets nieuws te 
ontdekken en te presteren. De ervaringen die ze daarbij op 

doen zorgen voor vertrouwen. Vertrouwen in iets wat ze zelf 
hebben ontdekt en gepresteerd hebben. Als ouder hoef je 
daarbij alleen maar ondersteunend te zijn en absoluut niet 

kritisch of corrigerend. Hier gaat veel mis in de opvoeding, 
want nederlanders zijn kritisch in culturele manifestaties. Bij 
een beschermende ouder leert het kind niet in te zien op 

welke wijze zij het vertrouwen kunnen ervaren. Zij gaan hun 
ouders vertrouwen geven en leggen geen verband met eigen 
prestaties. Er zijn ouders die hun kinderen op volwassen 

leeftijd nog steeds beschermen en vertellen wat ze moeten 
doen. Meestal ontstaat het conflict rond de dertig jaar, dat 
kinderen zonder zelfvertrouwen afstand willen nemen van hun 

ouders om zichzelf het vertrouwen te gunnen. Alleen maken 
ze daarbij meestal de verkeerde keuzes en wordt de cirkel van 
zelfvervulling actief. Toegeven dat je het niet kunt en vaak 

terugvallen op de ander. Je hebt nooit geleerd om te gaan met 
keuzevrijheid in relatie tot de consequenties.  
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Zelfwaardering is meer dan de pijler van het vertrouwen te 

bestuderen. Het verhaal is nog niet compleet, je mist namelijk 
nog het respect deel mee te nemen. Respect heb je nodig 
omdat de mens een sociaal kenmerk nodig heeft om te 

overleven. Eenzaamheid zorgt voor afbreuk van je vertrouwen 
wat je niet meer kunt delen en waardoor het respect deel geen 
voeding meer krijgt.  

 
De pijler van respect kan pas bestaan als de mens in staat is 
te oordelen. Alle goeroes die roepen je moet niet oordelen 

komen met een onmogelijke zaak, want je kunt zonder oordeel 
nooit zelf excisteren. Wie ben je dan zelf? Door oordelen te 
vervangen door respect, los je het vraagstuk snel op. Je kunt 

wel goed leven met respect voor jezelf en vandaaruit het voor 
anderen te ontwikkelen. Overgave aan de ander is dan bewust 
een keuze geworden. Respect hebben voor de wereld en je 

medemens is een belangrijk erfgoed. Om respectvol te zijn 
dien je integer te handelen. Voorafgaand aan respect staat 
integer handelen.  

 
Onder integer handelen verstaan wij het handelen 
overeenkomstig hetgeen je voelt, denkt en doet. Je straalt 

hetzelfde uit als je beweert. Een onderdeel van integer 
handelen is het bewust zijn van je kwetsbaarheid en de moed 
hebben je kwetsbaarheid te tonen. Hierdoor kun je respect 

van anderen verdienen, wat weer ten goede komt van je 
zelfrespect. Hoe moeilijk deze opgave is moge duidelijk zijn. 
Er zijn vele beroepen waarbij je nauwelijks integer kunt 

handelen, anders kun je je werk niet doen. Denk aan een 
jurist. Een advocaat kan niet zijn eigen gevoel, gedachtes en 
handelen vrij tonen. Doet hij dat wel, dan verliest hij vaak zijn 

zaak. Hetzelfde geldt voor een vertegenwoordiger of verkoper. 
Als iemand de winkel binnenkomt die er armoedig uitziet wordt 
de benadering van deze potentiele klant anders dan iemand in 

een nette rijke uitstraling. De verkoper stemt af op de ander 
om daarvan zelf te profiteren. Dit is niet integer handelen.  
Zo hebben politici nauwelijks de vrijheid hun eigen mening te 

mogen uiten. We kennen momenteel vele politici welke hun 
mening ventileerden en direct af moesten treden. Meerdere 
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beroepsgroepen hebben last van het niet integer kunnen 

handelen, te denken aan dominee, priester, specialisten, 
banken en nog vele anderen. Integriteit is dus zeldzaam, 
echter wel nodig om respect te krijgen van anderen. Daarom 

is het van groot belang, dat je zelfrespect ontwikkeld. Dit doe 
je gedurende je pubertijd. Je leert als het ware om te gaan met 
anderen als je uit kunt komen wie je zelf bent en dat ook 

uitstraalt. Daarbij geholpen door ondersteunende ouders lukt 
het iedere puber wel het respectdeel te ontwikkelen. Helaas 
gaat het hier vaak mis. Conflicten tussen puber en ouders 

ontstaan en worden nauwelijks gelijkwaardig opgelost. 
Jammer een gemiste kans voor de pubers om zelfstandig het 
respectdeel te ontwikkelen of uit te mogen komen wie ze zelf 

zijn. Pubers moeten hiervoor namelijk anti ouderlijk gezag of 
ideologie zich vrij kunnen ontwikkelen om grenzen voor 
zichzelf te bepalen en te overschrijden. Wereldwijd is het 

respect ver te zoeken en we kunnen alleen zorgen voor een 
eigen ontwikkeling van respect. Door integer te zijn bereik je in 
ieder geval meer respect. Je bent dan wel afhankelijk van je 

omgeving (ouders, maatschappij, cultuur, woonplaats).  
 
Binnen de zelfwaardering is dan ook het respectdeel vaak 

lager ontwikkeld, waardoor het zelfvertrouwen van zelf weer 
een afknapper krijgt. Daardoor scoren veel mensen laag op de 
ladder van zelfwaardering. Zelfwaardering bestaat dus uit een 

samenwerking tussen de pijler van vertrouwen en de pijler van 
respect die beiden op een fundament van afhankelijkheid zijn 
geplaatst. Voortdurende paradoxale afwegingen staan als 

uitdaging om de zelfwaardering gezond te krijgen.  
 
Deze hele ontwikkeling van de zelfwaardering bepaald of jij 

gezond en gelukkig in het leven staat. Vandaar dat de focus 
en context uitgangspunten zijn om de mate van zelfwaardering 
hoger te krijgen.  
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Het succes van de confisiologie ligt in de samenwerking. 

Samenwerking van wetenschappen is noodzakelijk. De 
toekomst ligt ook in de neurobiologische ontwikkelingen. Hoe 
meer wij als mens inzicht krijgen in onze afhankelijkheid, des 

te beter kunnen we preventief omgaan met de 
gezondheidszorg.  
 

Confisiologie richt zich op alle facetten van vertrouwen. 
Vertrouwen in onze voeding, gezondheid, relaties, prestaties.  
De kracht ligt in de samenwerking met de facetten van 

vertrouwen.  
 
Het vormen van beelden en gedachten komen voort uit ons 

geheugen. Kennis hebben van je beeldvorming betekent 
bewust worden van je bewustheid. Het begint allemaal bij het 
herkennen van beelden. Vervolgens plaats je de beelden in de 

context en richt je de focus op het veranderen. Dat kan als je 
bekend dat je gedachten of gevoelens zo zijn gevormd door 
vroegere ervaringen. Helaas is het niet zo, dat iedere 

interventie geschikt is voor iedereen. Een mens blijft een uniek 
mechanisme in stand houden, waarbij alles gefocussed is op 
het overleven. De primaire behoeftes van Maslov maken het 

leven een stuk eenvoudiger, ondanks dat het al een 
moeilijkheid is om in leven te blijven als je wordt geboren in 
een omgeving zonder veiligheid en verzorging. Ons welzijn is 

belangrijk om je verder te kunnen ontwikkelen.  
 
Confisiologie is een nieuw begrip, een nieuwe gedachtengang 

en het duurt nog jaren eer het een status van herkenning kan 
gaan krijgen. Dat heeft te maken met de complexiteit van onze 
afhankelijkheid of ons vertrouwen.  
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BIJLAGEN 

De evolutie van onze ontwikkeling 

Darwin observeerde de ontwikkeling van zijn kind 

Doddy. Hij bestudeerde emoties in Doddy tussen de 

2e en 14e maand en vond bewijs voor woede, angst, 

verbazing en blijheid. Tegenwoordig onderzoek 

suggereert dat pasgeborenen 7 gezichtsuitdrukking 

kunnen produceren die verondersteld worden 

universeel en soortgebonden te zijn: blijheid, 

droefheid, verrassing, interesse, walging, angst en 

woede. 

De belangrijkste biologische funderingen van 

ontwikkelingspsychologie werden gelegd in de periode tussen 

de publicatie van Darwin's evolutietheorie in 1859 en de eerste 

decennia van de 20ste eeuw. 

Evolutionaire verklaringen leidden tot een nadruk op 

veranderingen die ontstaan als een functie van tijd, zowel in 

de extreem lange tijd van evolutie en in de individuele 

levensduur. Darwin's boeken 'on The Origin of Species' 

(1859), 'The Descent of Man' (1871) en 'The Expression of 

Emotions in Men and Animals' (1872) deden de vraag rijzen 

over de oorsprong van de menselijke geest in het 

evolutionaire verleden. Ze stelden het uitdagende probleem 

van de interrelatie tussen individuele ontwikkeling gedurende 

het levensverloop (ontogenese) en de evolutie van de soort 

(phylogenese 
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De Amerikaan James Mark Baldwin (1861-1934) was 

invloedrijk in veel opzichten in de nieuwe wetenschap van de 

psychologie. Een van zijn belangrijkste bijdragen was de 

eerste van een drie-deel serie genaamd 'Genetic Logic' 

(1915). Een moeilijk werk over de ontwikkeling in het denken 

van kinderen. 

Baldwin's benadering 

- progressieve ontwikkeling van kennis in de kindertijd 
- ontwikkeling volgt een serie van specifieke stadia 
- de stadia beginnen bij de geboorte met aangeboren 

motorische reflexen 
- de stadia gaan verder met de acquisitie van taal en 

logisch denken 

- ontwikkeling door opeenvolgende stadia hangt af van de 
feedback uit de omgeving 

- mechanismen voor ontwikkeling houden vereniging van 

omgevingseffecten in (assimilatie) en plastische 
verandering (accommodatie) 

- een kind is het produkt van zowel sociale ervaring als 

biologische groei 

 

Assimilatie proces waarbij nieuwe informatie wordt 

opgenomen in bestaande schema's 

Accommodatie de aanpassing van een bestaand schema of 

creatie van een nieuw schema als dit nodig is 

In Baldwin's terminologie zijn de essentiële mechanismen voor 

ontwikkeling assimilatie en accommodatie. Hij benadrukte dat 

het kind net zoveel een produkt is van sociale ervaring als van 

biologische groei. 
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Hall (1844-1924) onderschreef Haeckels biogenetische wet 

die veronderstelde dat de weg van de menselijke ontwikkeling 

een herhaling inhield van de voorouderlijke evolutie. Hij 

beargumenteerde zelfs dat er een schaal is van mentale 

vaardigheden met kinderen (en vrouwen) aan de onderkant en 

mannen aan de top. 

Hall's comparatieve observaties zijn in andere aspecten 

interessant. Zijn student Chamberlain bijv viel op dat de 

periode van groei naar volwassenheid in zoogdieren relatief 

langer is bij mensen dan bij andere soorten. 

Gesuggereerd is ook dat Hall systematische programma's 

over denken ontbeerde. Hij was eclectisch en leende van 

verschillende methodologische en intellectuele tradities 

(Dixon, 1990). Een van de ergste critici van zijn tijd, Thorndike, 

wees erop dat niemand het menselijke embryo, in welk 

stadium dan ook, zou aanzien voor dat van een volwassen vis.  

Eerder zijn structuren soms gelijkend omdat ze noodzakelijk 

op een bepaalde manier gevormd zijn. 

Misschien Hall's belangrijkste bijdrage aan de 

ontwikkelingspsychologie is als importeur en vertaler van 

onderzoek en theoretisering. Hij hielp Preyer's boek aan een 

breder publiek in de VS, was verantwoordelijk voor het 

uitnodigen van Freud in 1909 en promootte zo de 

psychoanalytische ideeën van Freud. 
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Fundamentele vragen in ontwikkelingspsychologie  

Het was Francis Galton die het eerst het 'nature-nurture' 

probleem labelde. 

John Locke (1632-1704) dacht dat het kind geboren werd met 

een 'tabula rasa'; een 'blank blad' waarin elk karakteristiek 

gevormd werd door ervaring. Locke's environmentalistische 

visie neigt naar het ontkennen van aangeboren factoren die 

een belangrijke bijdrage leveren aan de psychologische 

ontwikkeling. 

In scherp kontrast met Locke's visie stond Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1778) die meer geneigd was tot een 'natuur 

theorie' van menselijke ontwikkeling. In zijn beroemde boek 

'Emile' (1762) beargumenteerde Rousseau dat kinderen als 

kinderen behandeld moesten worden en niet als miniatuur 

volwassenen. Hij beschouwde kinderen als aangeboren 'goed' 

en dat de groei verliep volgens een 'natuurplan'. Hij 

minimaliseerde de effecten van opvoeding of ervaringen. 

Rousseau's invloedrijke ideeën helpen verklaren waarom het 

gedrag van zogenoemde 'wilde kinderen' zoveel interesse had 

in de 18e en 19e eeuw. Men dacht dat het gedrag van 

kinderen, die blijkbaar waren opgegroeid in het wild, hielpen 

de animalistische 'natuurlijke' stadia te definiëren en om de 

limieten van socialisering van de menselijke aard te 

ontdekken. 

Ook kon men via de studie van deze kinderen er achter 

komen hoe men kinderen het best kon onderwijzen en 

instructies geven. Victor was gevangen in 1799, 11 of 12 jaar 

oud. Wat ze vonden was een gestoord kind dat niet kon 

spreken of zijn aandacht ergens bij kon houden en die zijn tijd 

'verdeed' met heen en terug rollen. Pinel beschouwde Victor 
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als ongeneeslijk mentaal geretardeerd. Itard probeerde hem te 

leren spreken maar moest uiteindelijk zijn falen toegeven. 

De 'wolf kinderen' Kamala en Amala werden in 1920 in India 

ontdekt. Ze waren 8 jaar en 18 maanden oud en leefden met 

de wolven. Amala ging een jaar later dood maar Kamala 

leefde t/m 17 jaar. Gesell schatte dat haar mentale- en 

taalontwikkeling bij haar dood gelijk was aan dat van een 3 1/2 

jaar oud kind. 

Candland (1994) casussen van wilde kinderen geven geen 

antwoord op de vraag hoeveel van de menselijke aard te 

attribueren is aan natuur en hoeveel aan de sociale,  

educationele of politieke omgeving. Wat psychologen nu 

realiseren is dat verschillende factoren bijdragen aan het 

gedrag van wilde kinderen. 

Rousseau's visies waren ook een belangrijke inspiratie in 

educatie. Pestalozzi opende een school in 1799 waar hij de 

ideeën over educatie kon uittesten. Hij beargumenteerde dat 

leermethoden zouden moeten worden aangepast aan de 

natuurlijke ontwikkeling van kinderen. Froebel, die de 

kindergarten stichtte, was er leraar voor 4 jaar en was 

geïnspireerd door Pestalozzi's ideeën. 

Erg algemene ideeën over 'nurture' en 'nature' en anekdotisch 

bewijs over wilde kinderen zette de toon voor uitgebreide en 

misleidende debatten over de relatieve bijdragen van 'nature' 

en 'nurture' bij ontwikkeling. Moderne 

ontwikkelingspsychologen geven de voorkeur aan het 

vermijden van zulke dichotome benaderingen ter voorkeur van 

interactieve of dialectische benaderingen die proberen om 

meer adequaat de complexe, dynamische interactie van 

factoren van bijdragen aan de ontwikkeling te verklaren. 
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Aan het begin van de 19e eeuw, toen ideeën over de 

belangrijkheid van educatie werden ontwikkeld door 

Pestalozzi, was de algemene visie dat ontwikkeling het 

resultaat was van zowel aangeborenheid als ervaring. Hoewel, 

er bleef wel een debat gaande over wanneer in de 

ontwikkeling de effecten van ervaring het meest belangrijk 

waren. En ook over de vraag wanneer de ontwikkeling 

eindigde. Stanley Hall beargumenteerde dat de belangrijkste 

invloeden optraden in de adolescentie. In zijn visie had vroege 

ervaring weinig effect omdat evolutionaire krachten het pad 

van de ontwikkeling hadden vastgelegd, van geboorte tot 

pubertijd. 

Freud koos de tegengestelde richting. Hij stelde dat de meest 

potentiële effecten van ervaring in de kindertijd lagen. Hij 

argumenteerde dat deze patronen zoveel weerstand tegen 

verandering hadden dat psychoanalytische interventies nodig 

waren om het maladaptieve gedrag te veranderen. 

Baldwin's visie verschilde van zowel Freud als Hall in het feit 

dat hij beargumenteerde dat personaliteitsontwikkeling een 

continu proces was gedurende de levensloop. Deze visie van 

continu verandering van geboorte tot adolescentie werd 

dominant in de ontwikkelingspsychologie. Baldwin's ideeën 

werden uitgebreid in een theorie van ontwikkelingsverandering 

door Piaget. 

 

De empirische basis van de moderne 

ontwikkelingspsychologie werd gelegd in het vroege deel van 

de 20ste eeuw. Gedurende deze tijd was men nog steeds bezig 

met het nature-nurture debat. De periode viel samen met 

interesse in leertheorieën gebaseerd op het werk van de 

Russische fysiologist Ivan Pavlov. 
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Leren of rijping: de opkomst van tegenover elkaar 

staande scholen 

Behaviorisme: focust objectief op observeerbare acties. 

Referenties naar interne mentale activiteit wordt afgewezen.  

Watson (1878-1958) had uitgelezen ideeën over 

kindontwikkeling gebaseerd op de leertheorie. 

Behavioristische benadering 

- bestudeerde de verwerving van irrationele angsten door 

leren 
- geloofde streng in de potentie van het kind om te leren 

door ervaring 

- een environmentalistische visie: 'nurture' eerder dan 
'nature' 

- een extreme visie over de menselijke plasticiteit  

- het ontwikkelende kind is extreem maakbaar en 
toegankelijk voor de effecten van omgevingsinvloeden 

 

Watson en Raynor (1920) de studie van 'little Albert' die, na 

bang te zijn gemaakt door het spelen met een harig 

speelgoed, ook bang werd voor andere harige objecten (zoals 

een baard) en dieren. 

Leertheorie-benaderingen voor ontwikkeling hielden grote 

invloed, speciaal in de VS, tot vrij recent. Ze hebben nog 

steeds nut bij bijv bedplassen, angsten en fobieën waar 

technieken gebaseerd op de wetten van conditionering nog 

steeds worden toegepast. 

De diametrische oppositie tot een extreme leertheorie was de 

maturatie (rijping)-school geleidt door Anton Gesell (1880-

1961). Zijn hoofdidee was dat tijdgebonden processen van 



185 

 

biologische groei bijzonder belangrijk zijn voor het verschijnen 

van verschillende motorische en perceptuele vaardigheden in 

de vroege ontwikkeling. 

Maturationele benadering (Gesell/McGraw) 

- gebruikt de naturalistische methode van observatie 
- de benadering vindt zijn wortels in de biologie 
- tijd-gebonden processen van biologische groei zijn 

bijzonder belangrijk voor de verschijning van motorische 
en perceptuele vaardigheden (Gesell) 

- studies met eeneiige tweelingen toonden dat de 

motorische ontwikkeling gelijk was ongeacht oefening 
(McGraw) 

- nativistische standpunt: nadruk op 'nature' eerder dan 

'nurture' 

Maturationalisatie 

Een reeks van fysieke groei, sterk beïnvloed door genetische 

erfelijkheid dat zich ontvouwd als het individu ouder wordt. 

Gelijk voor alle leden van een soort. 

 

McGraw probeerde na te gaan of principes van de dierlijke 

embryologie ook toegepast konden worden op de groei van 

menselijk gedrag. 

De middenperiode in de totstandkoming van de 

ontwikkelingspsychologie produceerde een polarisatie tussen 

extreem environmentalisme en een extreem 

maturationalistische visie. De invloed van maturatie (=groei) 

werd sterk omhelst bij hen geïnteresseerd in aspecten van 

ontwikkeling zoals hand-oog coördinatie en de 

verworvendheden van motorische vaardigheden zoals lopen, 

wat leek te gaan volgens een strikte biologische regeling.  
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De environmentalisten benadrukten gewoonte-training als 

manier om kinderen te leren. 

Maturationalisten benadrukten de biologische behoefte van 

het kind om 'klaar te zijn' voor verscheidene types van 

ervaringen vóór leren kon gebeuren. 

 

Jean Piaget (1896-1980) 

Piaget verliet Neuchatel in 1918 voor Zurich waar hij 

experimentele psychologie studeerde. In 1919 ging hij naar 

Parijs waar hij voor het eerst in aanraking kwam met 

experimentele studies bij kinderen. Hij begon zijn 

experimentele studies bij kinderen toen Simon (Binet's 

medewerker) hem uitnodigde om gebruik te maken van Binet's 

laboratorium. 

Volgens Harris was de zoektocht naar een systematisch 

patroon in de produktie van fouten van kinderen afkomstig van 

Piaget's achtergrond in logica. 

Piaget’s vroege studies naar het denken bij kinderen  

Dit wordt duidelijk in het onderzoek naar Burt's overgankelijke 

redenerings-problemen zoals Edith is bleker dan Suzanne. 

Edith is donkerder dan Lily. Wie is het donkerst? Het juiste 

antwoord is Suzanne maar kinderen kunnen gewoonlijk zulke 

problemen niet oplossen tot de leeftijd van een jaar of 11. De 

jongere kinderen zeiden vaak Lily die natuurlijk de bleeks te 

van de drie is. Piaget was in staat om de schijnbare logische 

conclusie dat Lily de donkerste was te verklaren door bij het 

hart van de kinderen hun logica te komen. Hij realiseerde zich 

dat de kinderen de relationele termen bleker en donkerder 

behandelden als bleek en donker (ze behandelden de termen 
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categorisch in plaats van relationeel). Dus in deze interpretatie 

is Lily de donkerste omdat ze de enige is die compleet donker 

is en Suzanne is het bleekst omdat ze de enige is die 

compleet bleek is. Edith, die beide bleek en donker is, wordt 

gezien als intermediair. Paradoxaal leidt deze interpretatie tot 

exact de tegenovergestelde conclusie dan de juiste.  

In 1921 ging Piaget terug naar Geneve waar hij aangesteld 

werd als directeur van studies. 

In 1923 trouwde hij met Valentine Chatenay en samen 

bestudeerden ze de ontwikkeling van hun 3 kinderen, 

Jacqueline, Lucienne en Laurent. Hun observaties vormden 

de basis voor drie van Piaget's meest invloedrijke boeken: 

'The Origen of Intelligence in Children' (1936-1952) wat 

beschrijft hoe intelligentie progressief opkomt in de baby's 

repetitieve activiteiten. 'The construction of Reality in the Child' 

(1937 

-1954) beschrijft hoe elementaire concepten van ruimte, tijd, 

oorzaken en fysieke objecten opkomen in de ontwikkeling. In 

'Play and Dreams And Imitation in Childhood' (1945-1962) 

beschrijft hij het begin van fantasie en symbolen in de kindtijd.  

Piaget's technische vocabulaire, dat hij aannam van Mark 

Baldwin, is biologisch. Twee sleutelconcepten zijn assimilatie 

en accommodatie. 

Piaget's model van ontwikkeling is er een van zelfregulerende 

interactie - tussen het kind en de fysieke en sociale omgeving 

- die nieuwe manieren van kennis vormen. Analoog tot 

evolutie: nieuwe vormen van kennis verrijzen in ontwikkeling 

omdat ze beter aangepast zijn aan de eisen van de omgeving 

dan de vormen die ze vervangen. 
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Piaget geloofde dat de eerste drie stadia universeel zijn maar 

dat stadium vier karakteristiek is voor volwassen denken 

alléén voorkomend in geavanceerde, technologische 

samenlevingen. Piaget's ideeën over de ontwikkeling van het 

denken hebben een grote invloed gehad op de 20ste eeuwse 

ontwikkelingspsychologie. 

Piaget's algemene toewijding aan genetische epistemologie (= 

kennisleer) blijft velen aantrekken, hoewel veel details van zijn 

theorie zwaar bekritiseerd zijn. Twee van de hoofdbezwaren: I 

veel modern onderzoek heeft gedemonstreerd dat baby's 

competenter zijn dan Piaget had aangenomen II betreft het 

idee dat alle kennis, ongeacht de specifieke aard, past in een 

algemene stadiatheorie. Het is beargumenteerd dat 

kennisverwerving beter begrepen kan worden als 

domeinspecifiek dan als een proces dat opereert ongeacht de 

inhoud van wat men dient te weten. 

 

Eerste werk van Piaget 

- beïnvloed door het werk van Binet, Freud en Baldwin 

- vertrouwde op de klinische methode, gebruikmakend van 
indringende vragen om te ontdekken wat kinderen 
begrepen 

- was geïnteresseerd in fouten die kinderen maken en de 
mogelijkheid dat deze niet toevallig waren 

- zocht systematische patronen in de produktie van de 
fouten die kinderen maken 

- werkte naar een logische, intern consistente verklaring 
voor de fouten die kinderen maken 
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Ontwikkeling van Piaget's eerste werk 

- bestudeerde hoe kennis wordt verworven en ontwikkelde 

de theorie van 'genetische kennisleer' 
- bestudeerde gedachten en taal in prescholieren en vroege 

schoolleeftijd-kinderen 

- geloofde dat intelligentie progressief groeide door de 
baby's herhaalde activiteiten 

- beschreef hoe concepten als ruimte, tijd, oorzaken en 

fysieke objecten gebeuren in de ontwikkeling 
- onderzocht het begin van fantasie en symbolisme in de 

kindertijd 

- schetste een theorie die stelde dat de voorlopers van 
denken en taal liggen in de elementaire acties, percepties 
en imitaties van baby's 

 

Later werk van Piaget 

- schetste een theorie over de relatie tussen evolutie en de 
verwerving van kennis als een biologisch proces 

- verwerven van kennis is een evolutionair proces in de zin 
dat kennis adaptief is en als ze meer adequate kennis 
hebben dan kunnen kinderen effectiever met hun 

omgeving omgaan 
- hoe kinderen kennis verwerven kan parallellen vertonen 

met de historische progressie van wetenschap 

- onterecht beschuldigd van recapitulationisme omdat hij 
parallellen trok tussen evolutie en ontwikkelingstheorieën 
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Equilibratie (evenwicht) 

Het proces van accommodatie en assimilatie gebruiken om 

een staat van evenwicht tussen bestaande schema's en 

nieuwe ervaringen te produceren. 

Piaget's 4 stadia van cognitieve ontwikkeling 

Sensorimotorisch: 0 - 2 jaar; intelligentie in actie. Het kind 

interacteert met de omgeving door manipulatie van objecten 

Preoperationeel: 2 - 6/7 jaar; acties worden geïnternaliseerd, 

zoals mentale operaties. Het kind kan redeneren over simpele 

problemen met alleen één opvallend kenmerk. Redeneren 

wordt gedomineerd door perceptie 

Concrete operaties: 6/7 - 11/12 jaar; redeneren kan meer 

dan een opvallend kenmerk inhouden. Logisch redeneren kan 

alleen gebruikt worden op objecten die echt zijn of gezien 

kunnen worden 

Formele operaties: 11/12 jaar en ouder; individuen kunnen 

logisch denken over potentiële gebeurtenissen of abstracte 

ideeën 

Vygotsky's benadering 

- beïnvloed door Baldwin en Binet 
- bezorgd om historische en sociale aspecten van het 

menselijke gedrag die de menselijke natuur uniek maken 
- sociale en culturele factoren zijn belangrijk in de 

ontwikkeling van intelligentie 

- spreken draagt cultuur met zich mee in de zin dat het de 
geschiedenis van sociale ervaring bevat en het een 
gereedschap voor denken is 
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- mensen verschillen van dieren omdat ze gereedschappen 

gebruiken om voorwerpen te creëren die de 
levenscondities wijzigen 

- er is een naaste link tussen verwerving van taal en de 

ontwikkeling van denken 
- gaf bekendheid aan de belangrijkheid van sociale 

interactie in ontwikkeling omdat het taal en denken 

beïnvloed 
- handelt niet in vaste stadia van ontwikkeling maar 

beschrijft 'leidende activiteiten' typisch voor bepaalde 

leeftijdsperiodes waaromheen intellectuele ontwikkeling is 
georganiseerd 

 

Lev Semeonovich Vygotsky (1896-1935) 

Vygotsky was het meest geïnteresseerd in te laten zien hoe 

cultuur de ontwikkeling beïnvloed. Hij zag cultuur, sociale 

organisatie en de historische krachten die de maatschappij 

vormen, als een belangrijke rol hebbend in de ontwikkeling 

van de geest van het kind. 

 

De zone van naaste ontwikkeling (zone of proximal 

development) 

De ZPD wordt gedefinieerd als het verschil tussen wat het 

kind kan bereiken in een bepaalde situatie, zoals een puzzel 

afmaken, en datgene dat bereikt kan worden met hulp van 

volwassenen, andere kinderen of zelfs kinderen van dezelfde 

leeftijd. Vygotsky belangrijke bijdrage was om te laten zien dat 

de kennis van de kinderen zich ontwikkeld door ervaring met 

begeleiding door volwassenen om het kind een meer subtiele 

oplossing voor een taak te laten vinden. 
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Linnel en Fluck (2001) vergeleken prescholieren tellend in 

twee condities: één op zichzelf tellend en één met hulp van 

hun moeders. Ze vonden dat de kinderen accurater waren, 

zowel bij het tellen van objecten als het selecteren van de 

juiste nummers van objecten, als hun moeders hen 

begeleidde. 

Vygtosky beargumenteerde dat er een dichte link was tussen 

taal en denken. Volwassenen die aandachtig proberen iets 

ingewikkelds aan het kind te verklaren, geven het kind 

toegang tot intellectuele processen die normaal gesproken 

gebaseerd zijn in taal. 

 

Op deze manier geven sociale relaties het kind het eerste 

kontakt met taal, basis intellectuele processen en de context 

waarin het kind kan leren om deze processen te internaliseren 

die later dan autonoom zullen opereren als verbale gedachten. 

Vygotsky noemde dit patroon 'the general, genetic law of 

cultural development'. 

 

Jerome S. Bruner (Amerikaan, 1915) introduceerde Vygotsky 

bij westerse studenten. Bruner wordt nauw geassocieerd met 

de cognitieve revolutie in de jaren 60. Volkspsychologie is niet 

primair gebaseerd op logische processen (benadrukt in 

Piagetiaanse psychologie) maar op vertellen en verhalen.  

Bruner's benadering 

- houdt de synthese in van veel Pagetiaanse en 
Vygotskysche trekken 

- identificeerde 3 typen kennis die gedeeltelijk overlappen 
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- enactive representation laten zien hoe dingen te doen is 

kennis gebaseerd op weten hoe dingen te doen 
- iconische kennis is gebaseerd op representaties door 

middel van visuele verbeelding 

- symbolische kennis is gebaseerd op taal en overgedragen 
door cultuur 

- bekritiseerd de informatie-processing verklaringen van 

gedrag 
- benadrukt hoe cultuur kennis van het zelf vormt en hoe 

kinderen deelnemen in cultuur door taal 

 
De psycho-analyse van Sigmund Freud 
 

Grondlegger van de dieptepsychologie is de Weense arts en 
psychiater Sigmund Freud (1856-1939). Het uitgangspunt van 
de dieptepsychologie is dat de menselijke geest te vergelijken 

is met een ijsberg: 1/10 deel ligt boven water (is bewust), en 
9/10 deel ligt onder water, is onbewust. Freud en zijn 
navolgers stellen dat het overgrote deel van wat zich in de 

mens afspeelt onbewust is. We zijn ons er niet van bewust wat 
de eigenlijke drijfveren zijn van ons gedrag, waarom we ons 
gedragen zoals we ons gedragen. Bij de meeste mensen lijkt 

dat niet  tot onoverkomelijke problemen te leiden. Er zijn 
echter mensen die 'geestesziek' zijn. Zij kunnen geholpen 
worden door zich te uiten,  liggend op de divan, terwijl de 

arts/therapeut bij het hoofd zit en allerlei suggest ies geeft. De 
therapeut wil hiermee het uiten van de emoties stimuleren, 
zodat de onbewuste inhouden naar buiten komen en inzicht 

ontstaat in onze onbewuste drijfveren. 
De techniek die Freud aanvankelijk 
gebruikte was de hypnose; later werd dit de 

Freie Aussage: als je vrijuit zegt wat er in je 
opkomt komen de verdrongen driften, 
wensen en fantasieën vanzelf uit het 

onbewuste te voor schijn. Ook in dromen 
komt ons onbewuste tot uiting. Freud 
meende dat het onbewuste vooral seksueel 

geladen was; latere dieptepsychologen, 
o.a. Adler en Jung, zagen in dat het 
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onbewuste veel breder is. Tegenwoordig wordt ook wel 

gezegd dat het in wezen instinctieve energie betreft. Die 
driften, die verlangens, die instinctieve energieën zoeken 
lustbevrediging.  

Zoals wanneer je trek hebt en je in een etalage  heerlijke 
gebakjes ziet liggen: het water loopt je in de mond. Maar die 
ruit zit er voor, je kunt er niet bij. Dat is dan een frustratie,   een 

belemmering die je tegenhoudt waardoor je je hongerdrift niet 
kunt bevredigen. Freud zegt dat de kunst van het menszijn is 
om zijn driften enerzijds niet te onderdrukken, maar anderzijds 

ook om ze niet vrijuit uit te leven. In het laatste geval zouden 
de mensen worden als wilde dieren. Wat dan? Het gaat er om 
onze driften te kanaliseren, d.w.z.: ze 'netjes' te uiten, 

beschaafd, sociaal acceptabel. Freud noemt dat sublimatie: 
het omzetten van de libido (de seksuele driftenergie) in hogere 
geestelijke energie. 

Hoe ziet nu het mensbeeld van de dieptepsychologie er uit?  
 
De menselijke psyche (geest) bestaat volgens Freud uit drie 

gebieden: 
a. het Es, d.w.z. het onbewuste; het Es is het lustprincipe: wil 
alleen maar van alles heel graag, en is onbevredigbaar. Als je 

het ene hebt wil het Es alweer het volgende. 
b. het Über-ich (dit is het geweten, de waarden en normen, 
wat wel en niet mag); dit nemen we in eerste instantie over 

van onze ouders: we identificeren ons met hun waarden een 
normen; 
c. het Ich, d.w.z. ons ik, dat de beslissingen neemt; het Ich 

bemiddelt tussen wat het Es graag wil, en wat het Über-ich 
toelaat. 
Het Es kan ons aanzetten tot lustbevrediging. Het Über-ich je 

zal herinneren aan je morele principes, zal je zeggen: “Dat kun 
je niet maken”. Je moet dan een afweging maken. Het Ich 
weegt de voor- en nadelen af, maakt de balans op, maakt een 

kosten – baten analyse. Wat geeft de doorslag: de 
lustbevrediging op korte termijn of de morele principes. 
Zo is volgens Freud het hele leven een schipperen tussen het 

Es en het Über-ich.  Van belang is om de driften (het Es) niet 
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te onderdrukken maar zodanig te kanaliseren dat ons gedrag 

acceptabel is voor de sociale omgeving en onszelf.  
 
Freud onderscheidt de volgende fasen in de ontwikkeling van 

seksuele driftenergie: 
a. orale fase (0 tot anderhalf jaar); het kind is aangewezen op 
zuigen, borstvoeding; ook steekt het allerlei voorwerpen in de 

mond; de mond is het lustorgaan, vandaar orale fase; 
b. anale fase (anderhalf tot 3 jaar); dat is de fase van het 
zindelijk worden; het kind smeert alles graag onder de poep 

als het de kans krijgt; de anus is het lustorgaan; 
c. fallische fase (3 tot 5 jaar); de fallus (geslachtsorgaan; fallus 
is penis) is het lustorgaan; het kind speelt graag met de 

geslachtsorganen; 
d. oedipale fase (5 tot 7 jaar); in deze fase vindt gaat de 
jongen zich richten op de moeder, en het meisje op de vader; 

de ouder van dezelfde sekse is de concurrent, daarmee is er 
een haat-liefdeverhouding. Om dit op te lossen identificeert 
het kind zich met de ouder van dezelfde sekse, d.w.z.: de 

jongen wil net zo zijn als zijn vader, dan kan hij ook zijn 
moeder krijgen als liefdesobject. Het meisje wil net zo zijn als 
de moeder, dan kan zij ook de vader krijgen als liefdesobject. 

De vader en de moeder moeten dat proces wel toestaan, zij 
moeten wel accepteren dat het kind van dezelfde sekse ook 
een band wil met de ouder van de andere sekse. Als de 

moeder niet wil dat de dochter een relatie met de vader 
aangaat kan dat inhouden dat die dochter een belemmering 
ondervindt in het aangaan van een relatie met haar vader en 

met het aangaan van intieme relaties met jongens/mannen. 
Ditzelfde geldt wanneer de vader belemmert dat zijn zoon een 
relatie aangaat met de moeder: de zoon kan dan 

moeilijkheden ondervinden in het aangaan van relaties met 
meisjes /vrouwen. 
e. latentiefase (7 tot 12 jaar); in deze fase komt de seksualiteit 

tot rust, en kunnen er 'correcties' plaatsvinden van wat niet 
goed ging; 
f. genitale fase (12 tot 18 jaar); de ontluiking van de volwassen 

seksualiteit; wat in vorige fasen niet goed is gegaan werkt 
door tot in de volwassenheid. 
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In de opvoeding gaat het er om kinderen zo ongestoord 

mogelijk de ontwikkelingsfasen te laten doorlopen. D.w.z.: 
enerzijds niet helemaal vrij laten (dan leren ze geen grenzen 
kennen en hun driften niet 'omvormen' tot acceptabel gedrag), 

en ze anderzijds ook niet te onderdrukken. Te vrij laten heeft 
tot gevolg een bepaalde kwetsbaarheid: kinderen leren dan 
niet om vroeg met weerstanden en frustraties om te gaan; 

later moeten ze dat dan alsnog leren, en dat is veel moeilijker 
omdat er een al een gewenning is aan 'alles mag'. 
Als er pas later grenzen worden gesteld lijken de op zich 

redelijke grenzen een bedreiging van de 'alles-mocht-toch' 
gewoonte. Onderdrukking daarentegen leidt tot verdringing, en 
verdringing betekent dat de naar het onbewuste energie 

verdrongen energie er nog steeds is, maar dan onbewust; 
m.a.w.: het beïnvloedt ons onbewust, we hebben er geen 
greep meer op. Opvoed'kunst' is dus: het Es van het kind 

zodanig begeleiden dat het zich kan en mag uiten, echter dit 
wel kanaliseren, opdat het kind grenzen aan zichzelf leert 
stellen. Vanuit dat grenzen stellen ontwikkelt zich op ongeveer 

6-jarige leeftijd het Über-ich, nl. het geweten. Belangrijk is dat 
ouders niet de moeilijkheden bij kinderen weg halen door zelf 
alles op te lossen: kinderen moeten hun eigen systeem 

ontwikkelen van omgaan met hun driften en geweten. Steun 
bieden en kanaliseren is belangrijk, maar kinderen moeten 
toch door het leven heen dit ervaren. Als kinderen te 

beschermd worden opgevoed worden ze niet 'gehard' genoeg, 
en blijft er een kwetsbaarheid in de strijd tussen de eisen van 
de binnenwereld (de strijd tussen Es en Über-ich) en de eisen 

van de buitenwereld (handhaving in de struggle for life: 
weerbaarheid in de contacten met leeftijdgenoten, vrienden en 
vriendinnen, de eisen van school en maatschappij, enz.). Je 

moet door de pijn van het leven heen, ook al als kind. Zij het 
dat de opvoeder wel voor een warme voedingsbodem als 
basis voor deze strijd dient te zorgen, op grond waarvan die 

'harding' kan plaatsvinden. 
 
Dromen 

Volgens Freud komt het onbewuste in onze dromen tot uiting, 
niet rechtstreeks, maar in een vermomde (symbolische) vorm. 
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Al dromend verwerken we de dagelijkse gebeurtenissen. Je 

zou kunnen zeggen: dromen is goed voor onze psychische 
hygiëne. Freud gaat er van uit dat onze dromen uiteindelijk 
altijd over onze onbewuste sexuele driften gaan. Onze 

onbewuste verlangens kunnen in directe beelden voorkomen, 
zoals op bijgaande afbeelding. Maar deze wensen en 
verlangens kunnen ook versluierd in onze dromen aanwezig 

zijn. Voorwerpen die in onze dromen voorkomen hebben 
volgens Freud een symbolische betekenis, het zijn symbolen 
van seksueel geladen inhouden. Als bijvoorbeeld in een 

droom een kerktoren voorkomt kan dat duiden op het 
mannelijk geslachtsorgaan. Een grot zou duiden op het 
vrouwelijk geslachtsorgaan. De kunst om de betekenis van 

dromen te ontsluieren noemt Freud de kunst van de 
Traumdeutung, de droomduiding. 
Jung heeft het gebied van het dromen en het onbewuste 

verder uitgewerkt en verbreed door het begrip ‘collectief 
onbewuste’ te introduceren. 
 

ARCHETYPEN 
De Analytische Psychologie van Carl Gustav Jung 
 

Carl Gustav Jung (1875 - 1961) gaat er, 
net als Freud, van uit dat de menselijke 
psyche bestaat uit een bewuste en een 

onbewuste. Nieuw is dat Jung in het 
onbewuste een onderscheid maakt 
tussen het persoonlijk en het collectief 

onbewuste. Hoewel Jung in zekere zin in 
het voetspoor van Freud verder gaat, 
heeft hij toch een geheel eigen bijdrage 

aan de dieptepsychologie geleverd. 
"Freud en Jung hadden veel bewondering voor elkaar zeker in 
het begin van hun vriendschap. Maar Jung had in principe zijn 

naam internationaal reeds gevestigd door het publiceren over 
de Associatiemethode. Dat Freud hem als zijn kroonprins ging 
beschouwen, vond hij eerder benauwend dan aangenaam. 

Over de libido hadden ze een geheel andere mening.  

http://home.wanadoo.nl/a.heer/Jung_archetypen.htm
http://home.wanadoo.nl/a.heer/Freud.htm
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De beperkende en uitsluitende definitie van de libido die Freud 

haast dogmatisch hanteerde kon Jung met hem vanaf het 
begin niet delen. De breuk was dan vroeg of laat ook te 
verwachten (1913)." (Dit citaat is van Ton Schoenmakers en 

staat op het forum van deze site) 
Het persoonlijk onbewuste betreft onbewuste inhouden van 
wat je persoonlijk hebt meegemaakt, je persoonlijke 

levensgeschiedenis. Bijv.: vergeten levenssituaties, 
verdrongen herinneringen. Het is als het ware een groot 
persoonlijk archief dat in het onbewuste is opgeslagen, en dat 

(ten dele) weer bewust kan worden als je het je weer wilt 
herinneren. 
Het collectieve onbewuste bestaat volgens Jung uit beelden 

die we geërfd hebben van onze voorouders. Net zoals we 
fysiek zijn opgenomen in het evolutieproces (de mens als 
'vervolg' op de diersoorten), zo evolueert ook de 'soort' mens 

verder, en dragen we via onze genen de ervaringen van ons 
voorgeslacht over aan de volgende generatie. Op die manier 
zouden we dus niet alleen fysieke kenmerken (haarkleur) en 

karakterkenmerken (driftig of rustig persoon) erven, maar ook 
de overlevingsmechanismen van onze voorouders. Via onze 
genen worden de overlevingsmechanismen doorgegeven die 

onze voorouders geholpen hebben om zich staande te houden 
in het leven; we erven de mechanismen die dienden om te 
overleven in de struggle for life, en die leidden tot de survival 

of the fittest. M.a.w.: we erven gedragsmogelijkheden die onze 
voorouders in staat stelden om succesvol te overleven. Die 
mechanismen zitten dus al als mogelijkheden in onze genen 

op het moment dat we geboren worden. Waar bestaan die 
overgeërfde gedragsmogelijkheden dan uit? Het zijn krachtige 
beelden die zich in ons collectieve onbewuste bevinden. 

Collectief, d.w.z. dat dit geen individuele mogelijkheden zijn, 
maar dat dit mogelijkheden, krachten zijn die we als 
menselijke soort in ons dragen. De inhouden van het 

collectieve onbewuste worden door Jung 'archetypen' 
genoemd. 
Archetypen betreffen bepaalde overgeërfde manieren van 

reageren, die de mensheid sedert de oertijd heeft opgebouwd 
in situaties van angst, gevaar, strijd, de verhouding der 

http://www.digitalware.nl/newforum/run.asp?framename=hoofd&id=171
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geslachten, de houding ten opzichte van geboorte en dood. 

Het is een oer-oud weten omtrent de diepste relaties tussen 
God, de mens, het leven en de kosmos. 
 

"Archetypen zijn krachtcentra met een autonome dynamiek die 
in elk mens zich individueel constelleren qua werkzaamheid. 
Archetypen zelf zijn per definitie onkenbaar. Alleen indirect via 

archetypische beelden (via dromen, visioenen en dergelijke) 
kunnen we de werking, de lading en de gerichtheid van de 
archetypen in de energetische huishouding van onze psyche 

traceren en proberen te verklaren." (Aldus Ton Schoenmakers 
het op het forum van deze site). Zo gezien is er dus een 
verschil in betekenis tussen archetypen en archetypische 

beelden. Archetypen zijn gedragsmogelijkheden, een aanleg 
om op een bepaalde manier te reageren op de 
omstandigheden die we in het leven tegenkomen. Ze vormen 

de bodem van ons collectieve onbewuste, en worden in de 
verschillende culturen symbolisch uitgedrukt in godsdiensten, 
volksverhalen, mythen, sprookjes. Je zou dus kunnen zeggen: 

religie is een symbolische uitdrukkingsvorm van archetypen. 
Er zijn archetypen met positieve krachten en met negatief 
lijkende krachten. Echter: archetypen zijn gedrags 

mogelijkheden, en zijn niet in zichzelf goed of fout.  
 
Welke archetypische beelden zijn er zoal? Talloze; 

voorbeelden zijn: 
a.      Mannelijke archetypen; de oude wijze man (de paus, 
Sinterklaas); de jonge prins (die bijv. in de bekende sprookjes 

de prinses wakker kust); de magiër (ook bij de Smurfen 
aanwezig!); de medicijnman; de vader; de tiran; de god van de 
donder (Donar, Wodan bij de Germanen), van de wraak; De 

Drieëenheid in de Christelijke godsdienst: God de Vader 
(archetype van de strenge, almachtige vader); God de Zoon 
(archetype van de Verzoener, de Verlosser); God de Heilige 

Geest (de verlichte geest van de magiër); de vele goden in het 
hindoeisme, zoals Brahma, Shiva, Vishnu.  
 

b. vrouwelijke archetypen: de maagd, de moeder; de heilige, 
toegewijde, verzorgende moeder (bijv.: Maria; moeder 

http://home.wanadoo.nl/a.heer/Hindoeisme-intro.htm


200 

 

Theresa); de heks (de levensbedreigende moeder). Deze 

archetypen worden vertegenwoordigd door o.a. Isis, Astarte, 
de maagd Maria, de heilige Sofia; de non; de vrouwelijke 
paus; de hemelse moeder; de Hogepriesteres. In het 

Christendom is er geen 'Moeder-God'; Maria, de moeder van 
Jezus komt er het dichtst bij. Andere culturen kennen wel 
godinnen, bijv.: vruchtbaarheidsgodinnen; Sophia en Pallas 

Athene zijn wijsheidsgodinnen; in het hindoeisme zijn 
godinnen als Devi, Parvati, Sarasvati, Durga prachtige 
voorbeelden van vrouwelijke archetypen. 

Deze archetypen vertegenwoordigen het ontvankelijke 
principe, de vrouwelijke intuïtie, het vrouwelijk mysterie. In 
archetypische zin vertegenwoordigen zij de ontwikkeling van 

de anima. De anima verbindt het bewuste met het onbewuste.  
 
c. kind-archetypen: het goddelijk kind (in haast alle 

godsdiensten terug te vinden), het kwetsbare kind, het speelse 
kind, het magische kind, de zoon, de dochter. 
 

d. dier-archetpyen: de slang is het archetypische symbool voor 
duistere machten; de leeuw is het symbool van kracht; de wolf 
is het symbool voor het meedogenloze, hongerige, 

nietsontziende roofdier; Ganesha is een hindoe-god met 
kenmerken van een olifant; de draak is het symbool van de 
hartstochten en emoties. Hiernaast is een ikoon afgebeeld, 

zelf gekocht in Kiev (Ukraïne), waarop het verhaal van Sint 
Joris en de draak is geschilderd. Sint Joris, hoog te paard 
gezeten, doodt de draak van de passies waar we door 

bezeten kunnen worden. De held realiseert zich het bestaan 
van zijn schaduw (namelijk zijn passies die hem tot zonde 
kunnen verleiden) en probeert deze te overwinnen.  

Het ego moet zich eerst van de schaduw meester maken en 
deze assimileren, zodat onze onbewuste motieven bewust 
worden. Dan pas zijn we in staat te leren om meester te 

worden van onszelf, zodat de harstochten van het ego ons 
niet meer beheersen. Een vrouw kijkt toe; pas wanneer de 
passies van het ego overwonnen zijn is er ruimte voor echte 

liefde, zo lijkt de ikoon te zeggen. 
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De gedachte van Jung is dat al deze symbolen en beelden 

niet los van mensen ergens in boeken, sprookjes, verhalen, of 
ergens ver weg in een hemel bestaan, maar dat ze door 
overerving collectief in ons onbewuste aanwezig zijn. Het zijn 

eigenschappen van mensen, gedragsmogelijkheden die we 
kunnen ontwikkelen. Zo hebben we allemaal ‘de oude wijze’ in 
ons, evenals het onschuldige kind. Maar ook de heks. De 

archetypen in ons collectief onbewuste helpen ons de situaties 
waar we voor staan het hoofd te bieden. Zo beschikken we 
over een breed scala aan gedragsmogelijkheden. Het is van 

belang er gepast gebruik van te maken. Soms wordt tegen 
iemand gezegd: 'Maak de bitch in je los!' Dat kan gezegd 
worden als je altijd aardig wilt zijn en wat je echt wilt zeggen 

onderdrukt. Het heksenarchetype kan ons dan helpen 
bevrijden van dat altijd-aardig-moeten-zijn-gedrag door ook je 
boosheid toe te laten en te uiten. Niet om altijd een echte heks 

te zijn, maar om, als je boos bent, dat ook eerlijk naar buiten 
toe te uiten. Als je dat niet doet krop je je boosheid op en komt 
dat altijd op een andere manier naar buiten. Dus: de heks is 

een archetype, dat we hebben meegekregen via de erfelijke 
overdracht; het is een gedragsmogelijkheid, die voor ieder 
mens van belang is, en die we kunnen integreren in ons 

mens-zijn. 
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Contemplatieve of Boeddhistische Psychologie  

De contemplatieve psychologie is de tegenhanger van het 
behaviorisme. Het behaviorisme beschouwt de menselijke 
psyche als een black box waar je niet in kunt kijken. Zij kijken 

alleen naar uiterlijk waarneembaar gedrag. De contemplatieve 
psychologie houdt zich juist bezig met die ‘black box’. Door 
zelfonderzoek, door je eigen innerlijke wereld te verkennen en 

onderzoeken, leer je de menselijke geest kennen, zo is het 
uitgangspunt. De methode om dit te onderzoeken heet 
'introspectie', d.w.z.: zelfonderzoek door 'naar binnen te 

kijken', door na te gaan wat zich in jezelf afspeelt. Door naar je 
eigen geest te kijken leer je de menselijke geest kennen. Je 
kunt zo ontdekken wat zich allemaal in je geest voordoet, wat 

je allemaal denkt en voelt. Ook leer je kijken naar je eigen 
woorden en daden, naar je gedrag. Je gaat daarbij na wat de 
innerlijke processen zijn die zich afspelen, en waarvan je je in 

eerste instantie maar heel beperkt bewust bent. De 
contemplatieve psychologie houdt zich bezig met de 
methodiek van dit zelfonderzoek:  hoe je kun je komen tot 

zelfkennis. Dat is het begin. Vervolgens gaat het om de vraag 
hoe je op grond van zelfkennis kunt komen tot zelfsturing, tot 
beheersing van je eigen gedrag, tot het meester worden over 

je zelf. Het gaat er daarbij om dat je niet de omstandigheden, 
de wereld om je heen, andere mensen,  bepalen wie je bent. 
Het gaat er ook niet om dat je emoties of  gedachtepatronen je 

bepalen, het gaat er om dat je door bewust en onafhankelijk te 
kiezen jezelf stuurt, zoals een wagenmenner zijn paarden. De 
contemplatieve psychologie wordt ook wel Boeddhistische 

psychologie genoemd omdat ze in de Boeddhist ische traditie 
staat. 
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De 

contemplatieve tradities zeggen dat ze methoden hebben 

ontwikkeld om te komen tot die zelfkennis en die 'zelfsturing'. 
Die methoden zijn generaties lang beproefd en verfijnd. Het 
zijn methoden die er op gericht zijn onze verwarring en 

onwetendheid op te sporen en te boven te komen. Om 
antwoord te geven op de vraag ‘waarom leven we zoals we 
leven?’ is het van belang om je eigen leven nauwkeurig te 

observeren, om als een buitenstaander naar jezelf te kijken. 
Dit vraagt een zekere afstand ten opzichte van het leven van 
alledag, van de vanzelfsprekendheid van het leven dat we 

leven. In ons dagelijks bestaan doen we gewoon wat we 
doen,   we voelen wat we voelen. Als je dit allemaal zonder 
verdere vragen over je heen laat komen is je geest, hoewel je 

lichaam wakker is, in een slapende toestand. D.w.z.: je leeft 
als in een droom. Je kunt het vergelijken met de eerste kaart 
van de Grote Arcana van de Tarot: de Dwaas. Dat is degene 

die onbekommerd kind is en kind blijft, en zich nergens zorgen 
over maakt. Nu is het zo dat wanneer je het leven leeft, je die 
kinderlijke onbezorgdheid onherroepelijk verliest: bij leven 

hoort lijden. Lichamelijke pijn, ziekte, dood, nare 
gebeurtenissen, levenspijn, dit alles is onlosmakelijk 
verbonden met het leven. Om ons tegen de levenspijn te 

beschermen hebben we een cocon om ons heen geweven: 
een schijnwereld die ons beschermt tegen de levenspijn en 
levensangst. 
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Een schijnwereld van uiterlijk plezier, uiterlijk genot. We leven 

terwijl we als het ware verzonken zijn in gedachten; ons 
denken maalt maar door; we leven in een voortdurende 
zelfhypnose! 

 
Het leven geeft steeds impulsen om uit die schijnwereld te 
ontwaken, maar omdat die ons beschermt tegen de pijn en het 

leed van de wereld willen we niet wakker worden. Het is de 
weg van de leerschool van het leven. Door pijn, verdriet, 
teleurstelling heen leren we heel langzaam, hardleers als we 

zijn, ons bewust te worden van de betekenis van onze eigen, 
individuele levensweg. 
De contemplatieve tradities hebben methoden, manieren 

ontwikkeld om te helpen bij die weg van bewustwording.  
Zodra je vragen stelt over het leven doe je de eerste stap op 
de weg van het grote ontwaken, de weg van de 

bewustwording. Dat is in wezen de contemplatieve weg. Dat is 
een weg waar we ons hele leven mee bezig zijn. Immers: de 
mensheid is van ouds her die weg gegaan, en de ervaringen 

die mensen bij die weg hebben opgedaan zijn bewaard 
gebleven, en daar kunnen we, als mensen die nu leven, van 
leren. Je hoeft gelukkig niet alles zelf te ontdekken. De 

methoden van de contemplatieve tradities betreffen de vraag 
hoe we geestelijk wakker kunnen worden; het betreft de weg 
van bewustwording door middel van, eigenlijk heel eenvoudig, 

goed te kijken naar wat zich in ons afspeelt en hoe we ons 
gedragen. Het gaat er om dat we door middel van 
oplettendheid, waakzaamheid, wakkerheid, ontwaken uit ons 

onbewuste leven. 
Dat valt niet mee omdat we leven in een cocon: een wereld 
van illusies en schijnzekerheden. Daardoor kunnen we onze 

vleugels als vrije vlinder niet echt uitslaan. We zitten gevangen 
in onze cocon en we weten het niet. We houden onszelf een 
schijnwereld voor, waarin we ons richten op schijnzekerheden 

en schijngeluk. We zoeken verstrooiing, we leven onze 
hartstochten uit, we zoeken de zin van het leven in materiële 
verrijking. We vallen in de valkuil waar de Tien Geboden ons 

voor willen behoeden. We raken in verwarring omdat we het 
geluk niet vinden waar we het zoeken. Duisternis, verwarring 
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en onwetendheid omringen ons, en we worden opgeroepen tot  

licht, helderheid van geest en inzicht. Maar we houden die 
duisternis vaak vast omdat we ons richten op de uiterlijke 
schijn van materiële zaken, omdat we ons richten op hoe 

anderen ons vinden, wat anderen van ons verwachten. Daarbij 
staat ons eigenbelang centraal. 
Gedurende momenten kun je soms komen tot iets dat op 

geluk lijkt, maar het ontglipt je weer, omdat je van uiterlijke 
omstandigheden afhankelijk bent. Het Boeddhisme noemt dit 
Samsara: steeds verder bevangen raken door onze beelden 

en fantasieën, door onze gedachtenpatronen, waardoor we 
lijden. Het is een in zichzelf gesloten cirkel van illusies. Hoe 
kun je nu die innerlijke standvastigheid, het innerlijk geluk, het 

bereiken van licht in de duisternis, realiseren? Het antwoord 
is: door de contemplatieve weg te gaan. Hoe? 
 

Bij het zelfonderzoek helpt het door te proberen de volgende 
mijlpalen in jezelf te herkennen. In ons dagelijks leven heeft 
ons ego het heft in handen; ego is de onbewuste staat waarin 

we leven, en waaruit we moeten proberen te ontwaken. Je 
kunt je eigen geest onderzoeken door te 'kijken' naar de 
gedachten en gevoelens die door je heengaan, bijv. wanneer 

je in stilte alleen maar zit te zitten. Je ontdekt dan dat je 
gedachten overal heenvliegen, van de hak op de tak. Deze 
gedachtestroom is de werkelijkheidsbeleving van het ego. 

We denken dat we zijn wat we denken en voelen. We zijn zo 
bevangen door onze gedachtestromen en gevoelens dat we 
daar helemaal 'in' zitten. Wanneer bijv. onze gedachten 

aangeven dat we maar weinig voorstellen, denken we van 
onszelf ook dat we maar weinig voorstellen. We hebben dan 
niet in de gaten dat dit maar woorden zijn, gedachten, 

beelden, die op een of andere manier in ons denken en voelen 
terecht zijn gekomen. We hebben op die manier hele 
gedachteconstructies opgebouwd, we hebben zo een heel 

beeld van onszelf en de wereld opgebouwd, en we denken dat 
de werkelijkheid is. Het bijzondere is nu dat je buiten die 
gedachtestroom kunt gaan staan, en er als een 

buitenstaander naar kunt kijken. Je kunt uit je gedachtestroom 
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ontwaken, en je kunt dan ontdekken  welke wereld je zelf hebt 

gecreëerd. 
Je ontdekt dan ook dat je in je zelf gecreëerde wereld 
gevangen bent geraakt: je meende dat de wereld was zoals 

die zich in je gedachten aan je voordeed. 
 
Het contemplatieve pad houdt in dat het door een 

voortdurende waarneming van jezelf, van je gedachten en 
gevoelens, steeds helderder wordt wat je 
gedachteconstructies zijn en de daarbij behorende gevoelens, 

en wat de werkelijkheid van het hier en nu is. Het gaat er dan 
om steeds met je volle aandacht in het hier en nu te zijn, en 
het verwikkeld zijn in gedachtepatronen los te laten. Zoals een 

vogel die vrij door de lucht vliegt, zo vrij kun je dan worden.  
Het ontwikkelen van het onderscheidingsvermogen tussen 
werkelijkheid en bevangenheid door denken kan alleen echt 

plaats vinden vanuit een innerlijke rust en stabiliteit. Door onze 
geest tot rust te brengen kunnen we helderder waarnemen en 
ons losmaken van onze gedachtestroom. Tevens leidt dit 

onderscheidend bewustzijn tot wijsheid, dat is het besef dat 
we leven in zelfgeschapen illusies. Door ons daarvan bewust 
te zijn worden we vrij van illusie. 

De kunst is dus: vrij worden van de gedachtestroom, het 
voortdurende commentaar in onszelf op onszelf en de wereld 
om ons heen. Als we daar werkelijk vrij van zijn kunnen we 

ons volledig richten op het hier en nu. Vrij zijn in het hier en 
nu, daar gaat het om. 
 

Hoe kunnen we dat bereiken? Door te zitten! Meditatie is de 
training voor het dagelijks leven; mediteren is: in rust zitten,  
letten op je ademhaling, waarnemen dat er steeds gedachten 

zijn die je in beslag nemen. Proberen je te ontspannen, je 
gedachten loslaten, met je aandacht bij je ademhaling zijn. 
Deze oefening leidt ertoe dat je ook in het dagelijks leven je 

gedachtestroom onderkent en kan loslaten, zodat je volledig 
kan doen wat je doet zonder in beslag genomen te zijn door je 
denken; zonder dat je denken tegen je zegt wat hoort en wat 

niet hoort; zonder oordelen en afkeuringen gewoon zijn wie je 
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bent. De gedachten voorbij. Dat is het ideaal van de 

contemplatieve psychologie. 
Je hoeft alleen maar te k ijken naar wat er in je opkomt… 
Verlichting is de staat van bewustzijn die we bereiken wanneer 

we voortdurend helder in het hier en nu zijn zonder bevangen 
te zijn in onze gedachtepatronen. Daar is voortdurende 
oefening (meditatie) voor nodig. 

 
Het is de opgave om je voortdurend bewust te zijn wanneer 
we bevangen raken door gedachtepatronen; het moment dat 

je dat merkt is het moment van kiezen, je kunt dan namelijk in 
het 'hier en nu' springen. In het dagelijks leven zal er veelal 
een heen-en-weer beweging zijn: bevangenheid - ontwaken - 

weer bevangen zijn - opnieuw ontwaken, enz. Om bewust te 
leven is het van belang de geest rustig en fris te houden. 
Daarvoor is ontspanning belangrijk; de training voor het 

ontwaken gebeurt door meditatie. 
 
Jean Piaget (1896-1980) en de genetische epistemologie  

inleiding in ons pedagogisch handelen 
 
Piaget is op 9 augustus 1896 in de Zwitserse stad Neuchâtel 

geboren. Hij kreeg twee zussen: in 1899 werd Madeleine 
geboren en in 1902 Martha. Zijn volledige naam is Jean 
William Piaget, maar zijn tweede naam heeft hij niet of 

nauwelijks gebruikt. 
Zijn vader, Arthur Piaget (1865-1952), was hoogleraar in de 
geschiedenis van het kanton Neuchâtel en in de Franse 

letterkunde van de Middeleeuwen. Piaget zag in hem een 
nauwgezet en  kritisch man, waar hij zijn zin voor systematisch 
werk aan te danken had. Zo schreef hij al rond zijn tiende een 

werkstuk van ongeveer 100 bladzijden over de vogels van 
Neuchâtel: Nos oiseaux. 
Zijn moeder, Rebecca-Suzanne Jackson (1872-1942) die van 

een Engelse familie afstamde, was volgens hem een 
intelligentie, sympathieke vrouw. Door haar 'nogal neurotische 
temperament'[3] echter ontvluchtte hij het gezinsleven. Zo 

verdiepte hij zich op de lagere school in vogels, fossielen en 

http://www.stichtinghistos.nl/artpiaget.htm#3


208 

 

schelpen en trok hij er tussen 1910 en 1915 met de Le club 

des amis de la nature op uit. 
 
1.1 Adolescentiejaren 

 
Eind juni 1907 vond Piaget een albino-mus in een park. Daar 
schreef hij een artikeltje van zo'n 120 woorden over, dat hij 

opstuurde aan Rameau de sapin (Sparretak), een plaatselijk 
biologie-tijdschrift. Het werd geplaatst! Daarop schreef hij een 
brief aan het plaatselijke museum voor natuurlijke historie, met 

het verzoek of hij de vogelcollecties buiten de openingstijden 
mocht bestuderen. De directeur, Godet, vond het goed en 
deed het voorstel hem twee keer per week te helpen met het 

plakken van etiketten op schelpen. Tussen de bedrijven door 
kwam Piaget veel aan de weet over de malacologie 
(weekdierkunde), Godets specialisme. Piaget vond het contact 

met hem dermate stimuleren dat hij al zijn vrije tijd vulde met 
het zoeken van weekdieren. Daar was hij een tijd zoet mee, 
want rond Neuchâtel waren er zo'n honderdertig soorten en 

honderden variëteiten. 
Op zekere dag nam hij een slak waar, die in de richting van 
het meer kroop. Hoe zou het beest op een hindernis 

reageren? Piaget zette een plankje voor hem. Tot zijn 
verbazing kroop de slak er om heen en vervolgde hij zijn weg 
in plaats van halt te houden of om te keren. Had die slak op 

een of andere manier een beeld van zijn omgeving? 
Beschikken slakken over enige vorm van intelligentie?  
Onder meer door dat soort vragen begon hij te denken over 

hoe kennis bij de mens ontstaat, in het leven van alledag en in 
de wetenschap. Er was nog een weg waarlangs Piaget zich 
kennisvragen was gaan stellen: de verhouding tussen geloof 

en kennis. 
Behalve verschillende temperamenten hadden Piagets ouders 
ook geheel andere levensbeschouwingen. Zijn moeder was 

streng protestant, terwijl zijn vader principieel atheïstisch was. 
We hebben zojuist gezien dat Piaget in zijn liefhebberijen als 
het ware de systematische kant van zijn vader koos. In zijn 

levensopvatting zou hetzelfde gebeuren. 
Rond zijn vijftiende stuurde zijn moeder hem naar een 
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catechisatiecursus. Hij kwam er in aanrakng met 

godsbewijzen (doelgerichtheid van de natuur, enzovoort) en 
met de dogma's van het kerkgenootschap van zijn moeder. 
Beide vatte hij op als een intellectuele uitdaging. 

Zo zag hij in die bewijzen slechts gedachtenconstructies, 
terwijl die dogma's tegenstrijdig bleken te zijn met zijn kennis 
over de biologie. Zijn geloof bleef er echter door onaangetast.  

Rond zijn twintigste raakte Piaget in een crisis omdat hij zijn 
godsdienstige overtuiging en zijn belangstelling voor de 
wetenschap niet meer met elkaar kon verzoenen. De 

aanleiding was dat hij een nauwelijks goed te praten 
discrepantie zag tussen de geloofsleer en de praktijk van de 
gelovigen. Het verloop van zijn crisis is goed te volgen aan de 

hand van zijn eerste twee boeken.[4] 
In zijn eerste boek, La mission de l'idée (1915), pleit Piaget 
voor een Christelijk socialisme dat hand in hand gaat met de 

wetenschap, en ziet hij Jesus als de eeuwige redder.  
Daarnaast maakt hij de Kerken en de burgerij bittere verwijten 
dat ze van het geloof een koud dogma hebben gemaakt, 

bijvoorbeeld door slechts heil in het hiernamaals in het  
vooruitizcht te stellen zonder iets te ondernemen tegen de 
ellende van de Eerste Wereldoorlog. 

Zijn tweede boek, Recherche, is in 1918 verschenen. Het is 
een soort autobiografie over zijn definitieve keuze tegen 
godsdienstige dogma's en voor wetenschap. Hij beschrijft 

namelijk hoe een zekere Sébastien, net als hijzelf een 
Franstalige Zwitser van rond de 20 en met een protestantse 
achtergrond, zich ontworstelt aan zijn religie en tot een 

'onwankelbaar geloof in de wetenschap' komt. 
In Recherche maakte Piaget zich niet alleen los van zijn 
godsdienst, maar ook van de filosofie. Om dat te begrijpen 

gaan we terug naar toen hij een jaar of vijftien was. In de 
boekenkast van zijn vader vond hij een godsdienstfilosofisch 
boek van de theoloog Sabatier (1839-1901).[5] Hij las het 

ademloos uit. De eerste vonk voor de filosofie was 
overgeslagen. Kort daarna vertelde zijn peetoom tijdens een 
vakantie aan het meer van Annecy hem over de filosofie van 

Bergson (1859-1941). Hierdoor raakte Piaget bijna in extase, 
want door God met het Leven zelf gelijk te stellen zag hij het 
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perspectief voor zich om in de biologie de verklaring voor alles 

te zoeken, in het bijzonder voor kennis. Hij besloot hier zijn 
leven aan te wijden, aldus Piaget in 1950. 
Het lezen van Bergsons L'évolution créatrice (1907) stelde 

hem teleur: hij zag er niet veel meer in dan een 'ingenieuse 
constructie, ontbloot van elke experimentele basis'. [6] Het 
contrast met het wetenschappelijke werk bij Godet was te 

opvallend. Niettemin bleef hij Kant, Comte, Durkheim en 
andere filosofen gretig lezen. Zijn keuze voor een biologische 
in plaats van filosofische kennisleer werd er alleen maar door 

versterkt. Ook drie psychologen trokken zijn aandacht: James, 
Ribot en Janet. 
 

Te zelfder tijd realiseerde Piaget zich dat er een kloof zat 
tussen de biologie en de kennisleer, want de denkprocessen 
van de prehistorische mens en van geleerden als Aristoteles, 

Archimedes, Galilei en Newton konden niet meer direct 
onderzocht worden. Die kloof kon maar door één vak 
empirisch gedicht worden, zo meende hij: de psychologie, 

'omdat alle inlichtingen over de historische ontwikkeling van 
kennis in het algemeen evenals die over de sociale 
ontwikkeling van de menselijke kenvermogens in de 

prehistorie ontbreken, moest ik [...] eerst bij het kind de 
geboorte van de intelligentie en de ontwikkeling van de 
voornaamste geestelijke operaties bestuderen', schreef hij 

later.[7] Piaget hield de kwestie voor onbeslist en ging in zijn 
andere liefhebberij verder, de biologie. 
Ook na Godets overlijden in 1911 was hij malacologisch 

onderzoek blijven doen en schreef hij er geheel op eigen 
houtje een artikel of 20 over. Ook liet hij zich in 1915 als 
biologiestudent inschrijven aan de Universiteit van Neuchâtel. 

Het onderwerp 'kennis' liet hem echter niet los. Omdat de 
logica hem wellicht een eind op weg kon helpen liep hij daar 
colleges in en bouwde hij zijn eigen logica-theorie. De kern 

daarvan zou hem zijn leven lang dierbaar blijven: ons 
handelen bevat ook al een zekere logica, zodat de logica als 
formele discipline haar wortels heeft in de organisatie van het 

concrete handelen. Viel dit biologisch te funderen? Op zeker 
ogenblik kreeg Piaget de ingeving dat, van de biologische cel 
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tot het logische denken, alle nivo's door eenzelfde wet worden 

beheerst, namelijk die tussen deel en geheel. Dat wil zeggen, 
'in alle domeinen van het leven (organisch, mentaal, sociaal) 
bestaan er "totaliteiten" die kwalitatief van hun delen 

verschillen en die hen een organisatie opleggen'. [8] 
 
Hiermee waren de biologie en de kennisleer met elkaar 

verbonden. Hoe nu verder? Nog steeds wist hij niet hoe hij de 
psychologie feitelijk tot zijn empirisch veld kon maken. Bij 
gebrek aan beter deed hij daarom iets waarvan hij zojuist had 

ontdekt dat men dat beter niet kon doen: het neerschrijven van 
een stelsel dat (nog) niet experimenteel was gecontroleerd. 
Nu ja, hij koos een vorm tussen fictie en wetenschap, een 

filosofische roman: tussen september 1916 en januari 1917 
schreef hij het eerder genoemde Recherche. Daar had hij alle 
tijd voor want om gezondheidsredenen moest hij een jaar in 

de bergen verblijven. 
 
1.2 Het denken van patiënten en van kinderen 

 
In 1918 was Piaget weer helemaal terug als wetenschapper. 
Allereerst verdedigde hij zijn proefschrift over de weekdieren 

van het kanton Valais. Daarna vertrok hij naar Zürich, in die 
tijd het Mekka van de psychiatrie en het Medina van de 
psychoanalyse. In feite vloeide zijn keuze voor Zürich logisch 

voort uit zijn eigen theorie. Hij meende immers dat de formele 
logica haar wortels in het concrete handelen had. Als hij feiten 
wilde verkrijgen omtrent de wording van kennis, moest hij dus 

bij concreet levende mensen zijn, bijvoorbeeld bij 
psychotische en neurotische patiënten om hun bijzondere 
denkwijzen. 

Eind 1918, begin 1919 werkte Piaget onder meer in Bleulers 
kliniek, woonde hij voordrachten bij van Jung en van Pfister en 
las hij de werken van Freud en het psychoanalytische 

tijdschrift Imago. Hij brak zijn verblijf in Zürich evenwel abrupt 
af, omdat hij er niet veel verder kwam met zijn vragen over 
kennis en omdat hij er teveel een 'solitaire meditatie' in zag, 

met alle gevaren van dien.[9] 
In de herfst van 1919 vertrok hij naar Parijs, waar hij twee jaar 
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zou blijven. Hij volgde er onder meer colleges bij de filosoof en 

wetenschapshistoricus Brunschvicg (1869-1944) die vanwege 
zijn nadruk op de psychologische aspecten van 
wetenschappelijke ontwikkelingen, ook bij wiskundige kennis, 

een grote invloed op Piaget heeft gehad. 
Verder leerde Piaget toen de psycholoog Simon (1873-1961) 
kennen, die met Binet (1857-1911) in 1905 aan de wieg had 

gestaan van de huidige intelligentietests. Hij vroeg Piaget of hij 
een kindertest wilde standaardiseren. Meer om wat te doen te 
hebben dan omdat hij daar het nut van inzag, nam hij dit werk 

aan. Al binnen een paar weken voelde Piaget zich als een vis 
in het water. Vanwaar die omslag? 
 

Zoals bekend steunen psychometrische tests op het 
onderscheiden van goede en foute antwoorden. Doorgaans 
komt men tot een score per kind door het aantal goede 

antwoorden bij elkaar op te tellen. Omdat Piaget het waarom 
wilde weten zowel van de goede als van de foute antwoorden, 
veranderde hij van perspectief: in plaats van alle vragen per 

kind bekeek hij de antwoorden vraag voor vraag en over alle 
kinderen. Zo kwam hij er achter dat kinderen tot ongeveer 
11;0 (de notatie voor 11 jaar en 0 maanden) moeite hebben 

met de meeste simpele redeneringen. Eén van de vragen 
luidde: 
Jan hield een bos bloemen achter zich en zei tegen zijn drie 

zusjes dat sommige bloemen boterbloemen waren. Marie zei: 
'Heel je bos is geel', Simone: 'Een deel ervan is geel', en 
Rose: 'Geen van je bloemen is geel' - Welke van de drie heeft 

gelijk?[10] 
De meeste kinderen jonger dan 11;0 antwoordden 'Marie'. 
Piaget vond dat merkwaardig; dat wilde hij verklaren. Immers, 

volgens de regels van de logica moet het 'Simone' zijn en men 
verwacht dat kinderen die er absoluut niets van snappen, de 
drie antwoordmogelijkheden ongeveer in gelijke mate kiezen. 

Achter de voorkeur voor 'Marie' zat kennelijk een logica, maar 
welke? 
Om dat uit te vinden deed Piaget iets wat een testpsycholoog 

als zodanig nooit zal doen: zonder de kinderen te verbeteren 
sprak hij met ze over hoe ze tot hun antwoord waren 
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gekomen. De meesten van rond de 10;0 gaven nu zowel 

Marie als Simone gelijk en vonden dat beide hetzelfde zeiden.  
Omdat ze de vraag misschien hadden misverstaan of niet 
hadden begrepen, vroeg Piaget wat beide meisjes hadden 

gezegd. Kind: 'Eéntje zei dat alle bloemen geel waren, en de 
tweede een deel van de bloemen'. Het wist de antwoorden 
dus nog en ook dat ze woordelijk verschillend waren. Piaget: 

'Is dat hezelfde?' - 'Ja, omdat de bos een deel is: ze zijn 
allemaal geel'. 'Een deel?' - 'Ja, een bos is iets dat men heeft 
afgesneden'. 'En het andere deel?' - 'Dat is daar nog, omdat 

het immers is afgesneden'. De andere kinderen reageerden 
analoog. 
 

 
Met andere woorden, Piaget was op zoek naar een 
onderzoeksveld om zijn stellingen over deel-geheel-verbanden 

te toetsen en deze kinderen gaven er blijk van de begrippen 
'deel' en 'geheel' nog niet in hun logische betekenis te vatten 
(subklasse versus klasse), maar als iets concreets ('s tuk van 

een bloem', 'onderdeel van een fiets' enzovoort). 
Naast zijn onderzoek met de vragen uit een kindertest, hield 
Piaget ook gesprekken met epileptische kinderen en jongeren 

uit de Salpêtrière, de kliniek waar Freud eind 1885, begin 
1886 stage heeft gelopen bij Charcot. Piaget vroeg zich af of 
de denkwijze van epileptische kinderen verschilde van die van 

niet-epileptische en of er een methode zou zijn om die 
denkwijzen van elkaar te onderscheiden. 
Hij legde vier munten en vier kralen in twee rijen naast elkaar 

in een 1-op-1-correspondentie. Als hij dan één munt wegnam 
en met de drie resterende munten een langere rij maakt, 
zeiden de kinderen tot zijn verwondering dat er meer munten 

waren dan kralen. Dit verschijnsel noemde Piaget later non-
conservatie van aantal. Om er zeker van te zijn dat dit een 
goede methode was om epilepsie te diagnostiseren, 

herhaalde hij de proef bij niet-epileptische kinderen. Opnieuw 
was zijn verbazing groot, want die rond 6;0 bleken hetzelfde te 
antwoorden! Kortom, gedurende enkele uren duidde Piaget 

niet-conservatie van aantal als een verschijnsel dat wat te 
maken had met een afwijking (epilepsie), maar al gauw 
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verklaarde hij haar als een etappe in de ontwikkelingsgang 

van eenieder, ook van de grootste wiskundigen. 
 
Hoe kwam Piaget erbij om die proef met vier munten en vier 

kralen te doen? We hebben gezien dat hij het wenselijk vond 
het denken van de prehistorische mens en van overleden 
wetenschappers te onderzoeken. Weliswaar concludeerde hij 

dat dat onmogelijk was, maar hij had er wel een interesse voor 
de geschiedenis van de exacte vakken aan over gehouden. 
Zo had hij bij Brunschvicg gelezen over een telmethode van 

sommige primitieve volkeren, het ruimtelijke tellen: een 
bijeengedreven kudde wordt voor talrijker gehouden als ze 
meer ruimte inneemt. Tot hier kan ik me op feiten beroepen, 

want uit Piagets autobiografie weten we dat hij tijdens zijn 
verblijf in Parijs Brunschvicg heeft gelezen[11] en in een artikel 
uit 1921 haalt hij het voorbeeld van bijeengedreven kuddes 

aan.[12] Het volgende is echter een veronderstelling die ik nog 
niet heb kunnen natrekken en die misschien ook niet meer na 
te trekken is: door dat ruimtelijke tellen liet Piaget zich 

inspireren tot de proef met munten en kralen. Immers, hij 
maakte de rij van de drie munten langer dan die van de vier 
kralen, zoals een kudde van 100 dieren een grotere ruimte 

kan beslaan dan een kudde van 110 dieren. 
Hoe het ook zij, Piaget heeft met die munten en kralen verder 
geëxperimenteerd en hij is tot de conclusie gekomen dat niet -

conserveren een algemeen verschijnsel is en niet met een 
stoornis samenhangt. Op conservatie komen we terug. 
 

1.3 Objectpermanentie 
 

Nadat Claparède (1873-1940), hoogleraar in de psychiatrie en 

de psychologie in Genève, in 1921 kennis had genomen van 
Piagets onderzoeksresultaten met afzonderlijke testvragen, 
bood hij hem een betrekking aan in zijn Institut Jean-Jacques 

Rousseau. Piaget accepteerde en deze betrekking als 
onderzoeker zou de eerste worden in een lange reeks. De 
belangrijkste van zijn andere functies staan in deze tabel:  

1925-1929 Hoogleraar in de psychologie, sociologie en 
wetenschapsfilosofie aan de Universiteit van Neuchâtel 
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1929-1939 Hoogleraar in de geschiedenis van het 

wetenschappelijke denken aan de Universiteit van Genève 
1929-1971 Adjunct-directeur en in 1933 co-directeur van het 
Institut Jean-Jacques Rousseau dat in 1933 het Institut des 

Science de l'Education (Universiteit van Genève) werd 
1929-1967 Directeur van het Bureau International de 
l'Education dat na de Tweede Wereldoorlog betrokken was bij 

de Unesco waarin Piaget vele functies heeft vervuld 
1938-1951 Hoogleraar in de psychologie en sociologie aan de 
Universiteit van Lausanne 

1939-1952 Hoogleraar in de sociologie aan de Universiteit van 
Genève 
1940-1971 Hoogleraar in de experimentele psychologie aan 

de Universiteit van Genève 
1952-1963 Hoogleraar in de ontwikkelingspsychologie aan de 
Sorbonne te Parijs 

1955-1971 Directeur van het Centre international 
d'epistémologie génétique (Universiteit van Genève) 
Piagets eerste werk in Genève resulteerde in vijf boeken[13] 

die hem op slag bekend maakten. Uitnodigingen voor 
lezingen, discussies en dergelijke stroomden hem van alle 
kanten toe, onder meer uit Nederland. 

Ergens tussen 1921 en 1925 deed Piaget een belangrijke 
ontdekking. In Parijs had hij ook college van Janet[14] 
gevolgd. Eén van de onderwerpen was dat een kind ook al 

over intelligentie beschikt als het nog geen taal gebruikt. 
Hierdoor ging Piaget goed letten op kleine kinderen wanneer 
zich daar de gelegenheid toe voordeed. Op zekere keer was 

hij bij een familielid dat een zoontje had, Gérard van 1 jaar. 
Deze zat met een bal te spelen. Toen die onder een zetel 
rolde, ging hij hem daar terughalen. Even daarna geraakte de 

bal onder een lage bank met franje. Opnieuw ging Gérard 
onder de zetel kijken! Dit voorvalletje[15] bracht Piaget op het 
idee dat het enige tijd duurt voordat een kind in staat is tot 

objectpermanentie. Dat is de stabiele notie dat een voorwerp 
dat men niet meer waarneemt en waarmee men niet meer kan 
handelen, nog steeds bestaat. Omdat Piaget 

objectpermanentie vooral bij zijn eigen kinderen heeft 
onderzocht, eerst wat huiselijke informatie. 
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Aan Claparèdes instituut werkte Piaget met enige van diens 

studenten samen. Eén van hen was Valentine Châtenay, met 
wie hij in 1924 trouwde. Ze kregen drie kinderen: Jacqueline 
(1925), Lucienne (1927) en Laurent (1931). Met zijn vrouw, die 

ondertussen als psychologe was afgestudeerd, deed Piaget 
vele observaties bij hen.[16] Aldus kregen Janets opvattingen 
over preverbale intelligentie een empirische basis die 

overigens veel verder strekte dan die opvattingen zelf.  Zo 
bleek objectpermanentie in zes fasen te onstaan, waarvan de 
laatste drie nu volgen. 

Stel een kind zit op een deken. We noemen een plek onder de 
deken rechts van het kind A en een plek onder de deken links 
van het kind B; A en B zijn binnen handbereik van het kind. In 

fase 4  zoekt een kind voorwerp V (bijvoorbeeld een speeltje) 
op plek A als het ziet dat V daar verborgen wordt. Als het 
daarna ziet dat V op plek B wordt verstopt, gaat het eerst bij A 

zoeken en dan pas bij B. De verklaring hiervoor is dat  het kind 
op basis van succes opereert, vanuit een soort 'Daar zijn de 
dingen waar ze de vorige keer werden gevonden' en niet 

omdat het aan dat voorwerp een bestaan toedicht, los van het 
eigen zoekgedrag. 
In fase 5 (rond 1) zoekt het kind wel meteen bij B (en C, D, 

enzovoort). Maar wanneer men op B tevoren bijvoorbeeld een 
pannelap heeft gelegd en daar V onder verstopt, kijkt het kind 
verbaasd en zoekt het niet verder. Dat doet het pas in fase 6 

(rond 1;2): eerst dan beseft het dat voorwerpen een 
zelfstandig bestaan hebben. 
Preverbale intelligentie en de onderzoekingen bij zijn kinderen, 

waaronder die naar objectpermanentie, leidden tot een 
belangrijke wijziging in Piagets onderzoeksmethode. Hield hij 
aanvankelijk uitsluitend vraaggesprekken (Waar komen 

dromen vandaan? Hoe is de zon begonnen? Hoe zijn bergen 
ontstaan?), voortaan zou hij kinderen in de eerste plaats met 
voorwerpen laten handelen om ze daarna te ondervragen, 

bijvoorbeeld nadat ze van een bol klei een worst hebben 
gemaakt: 'Heb je nu nog even veel klei?'. Het verbale gedeelte 
van het onderzoek werd zo tot een afgeleide van het laten 

handelen.[17] 
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1.4 Strukturen en conservatie  
 
Piagets belangrijkste vondst uit de jaren '30 is dat operaties in 

een onderlinge afhankelijkheid ontstaan. Nemen we seriëren. 
Voor 10 stokjes, die regelmatig aflopen van 16,2 naar 9 
centimeter, houdt dat in dat men ze in één keer correct van de 

langste naar de kortste ordent. Welnu, zodra een kind rond 8;0 
tot seriëren in staat is, beschikken zijn operaties tegelijkertijd 
over de eigenschappen associativiteit (of transitiviteit) en 

omkeerbaarheid. Ik leg beide nader uit. 
Voor lengte wil associativiteit formeel uitgedrukt zeggen: uit 
A>B en B>C volgt A>C.[18] Zo concludeert een 7-, 8-jarige die 

men eerst een rood en een groen stokje laat zien (het rode is 
het langste van de twee) en vervolgens een groen en een 
blauw stokje (het groene is het langste), dat het rode stokje 

langer is dan het blauwe, wanneer hij die niet tegelijk te zien 
krijgt. Kleuters weten daar geen raad mee en zeggen maar 
wat. Ook trekken ze uit A>C en B>C een conclusie als ze 

gesteld worden voor de vraag welke de langste is, A of B: 
ongeveer de helft kiest voor A en de andere helft voor B. Een 
8-jarige zegt dan dat hij dat zo niet kan weten. 

 
Omkeerbaarheid houdt in dat men mentaal handelingen kan 
omkeren. Bijvoorbeeld, als men limonade overgiet van een 

smal in een breed glas, menen de meeste kleuters dat ze 
minder hebben. 'Waarom?' - 'Omdat dit (ze wijzen naar de 
stand van de limonade) lager is'. (Een minderheid denkt dat ze 

meer hebben: zij letten op de doorsnee van het glas.) 
Kinderen van 8;0 menen evenwel dat ze nog evenveel te 
drinken hebben. 'Maar dit (d.i. de hoogte) is toch lager dan 

zojuist?' - 'Ja, maar als je de limonade terug giet, is het weer 
even hoog als net'. Zij gieten de limonade in gedachte dus 
terug om te concluderen dat er dan nog even veel moet zijn 

als eerst. Er is immers niets bij gekomen of afgegaan. Welnu, 
tot zo'n 'mentaal teruggieten' zijn kleuters nog niet in staat: zij 
blijven bij direct waarneembare variabelen als hoogte en 

doorsnee. 
Voor het ordenen op lengte betekent operationele 
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omkeerbaarheid dat X>Y en Y<X als elkaars omgekeerden 

worden opgevat. Piaget had dus in strukturen zoals die in het 
seriëren ontstaan, de deel-geheel-systemen gevonden, die hij 
sedert zijn studententijd had gezocht. Immers, in 

A>B>C>...>I>J is elk afzonderlijk >- en <-verband ingebed in 
de overige relaties. Daar zijn er in totaal 90 van, want tussen 
10 elementen bestaan 45>- en 45 <-verbanden. Anders 

gezegd, als A, B, ..., J de ongeordende elementen zijn, dan 
zijn A>B, A>C, ..., B>C, B>D, ... I>J en hun omgekeerden 
(B<A, C<A enzovoort) de geordende elementen waardoor A, 

B, ..., J zowel met hun voorgangers als met hun opvolgens zijn 
verbonden. Voorts komt de totaliteit A>B>...>J met behulp van 
een klein aantal van de 90 verbanden tot stand, terwijl ze aan 

de niet-gebruikte paren dwingend hun onderlinge organisatie 
oplegt. 
 

Associativiteit en omkeerbaarheid verlenen dus stevigheid en 
stabiliteit aan operationele systemen. Zelfs zozeer dat na hun 
ontstaan rond 7 de eerste conservaties mogelijk zijn. 

Algemeen gesteld betekent de conservatie van een 
karakteristiek dat iemand zich het behoud van die 
karakteristiek realiseert ook als andere karakteristieken 

veranderen. In het limonade-proefje bijvoorbeeld behouden 
kleuters 'hoeveelheid vloeistof' niet wanneer hoogte en 
doorsnede veranderen. 

Terug naar de chronologische lijn. We hebben gezien dat 
Piaget al rond 1920 conservatieproeven deed, namelijk op het 
gebied van aantal. Om diverse redenen lag het voor de hand 

dat hij het thema conservatie ooit zou hernemen. (i) Hij had 
gevonden dat 'behoud van existentie' (objectpermanentie) in 
zes fasen ontstaat. (ii) Als natuurwetenchapper kende hij de 

behoudswetten van massa, van snelheid, enzovoort. (iii) Hij 
had het werk van de Pools-Franse wetenschapsfilosoof 
Meyerson (1859-1933) gelezen. Deze benadrukte het belang 

van behoudsbegrippen in de geschiedenis van de exacte 
vakken. (iv) Als verbindend moment moet worden aangemerkt 
dat Piagets optiek dat een empirische kennisleer genetisch 

moest zijn en dus bij kinderen moest beginnen, reeds 
vruchtbaar was gebleken; dat zou dus ook voor 
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behoudsbegrippen moeten gelden. 

 
Waarschijnlijk in 1933 vroeg Piaget een studente te 
onderzoeken hoe kinderen over het oplossen van suiker in 

water dachten. Die studente zou in 1937 zijn naaste 
medewerkster en in 1971 zijn opvolgster worden: de in 1913 in 
het Zwitserse Sankt Gallen geboren Bärbel Inhelder. Het 

onderzoek verscheen als scriptie in 1936.[19] 
Een jaar eerder was de scriptie van de Poolse Alina 
Szeminska over rekenen verschenen.[20] Eén van de 

opgaven voor kinderen rond 7 was: 
 
Jan heeft 14 kersen en Sjors 8. Hoeveel kersen moet Jan aan 

Sjors geven om ervoor te zorgen dat ze allebei eveneel kersen 
hebben?  
De meeste kinderen zeiden dat Jan er 6 aan Sjors moest 

geven en dat beiden dan 14 kersen hadden! De kinderen 
waren heel verbaasd als ze hen er achter liet komen dat er zo 
in totaal meer kersen waren dan eerst. Haar verklaringspoging 

hiervoor was: 'Het kind heeft geen duidelijk besef van de 
constantie van een hoeveelheid'. Om dit nader te 
onderzoeken, ook bij jongere knderen, die '14-8' en dergelijke 

nog niet konden uitrekenen, werden proeven met 
verschillende soorten glazen bedacht. Eén van de vragen ging 
met twee identieke grote glazen die voor drie kwart met 

limonade waren gevuld (A en B) en twee identieke glazen die 
een beetje kleiner maar veel smaller waren (b1 en b2): 
 

Marie heeft 'dat' (d.i. glas A) en Irene heeft 'dat' (glas B); ze 
hebben beide evenveel limonade om te drinken. Voordat ze 
drink t giet Irene haar limonade in 'deze twee glazen' (b1 en 

b2). Heeft ze nu evenveel limonade als Marie? 
Kleuters beweerden dat Irene nu meer had. Als redenen 
gaven ze op: 'Omdat er twee glazen zijn'. 'Omdat het is 

overgegoten' en dergelijke. Al met al is uit dit soort proefjes de 
standaardproef naar conservatie van hoeveelheid 
voortgekomen. Na hun scripties deed Piaget met Szeminska 

en Inhelder vervolgonderzoek onder meer naar de genese van 
het begrip 'geheel getal' en conservatie van aantal[21] 
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respectievelijk naar conservatie van hoeveelheid, van gewicht 

en van volume.[22] Zo werd nauwkeurig bestudeerd wat 
Piaget al in de eerste helft van de jaren '20 had ontdekt en 
globaal had onderzocht, namelijk dat kinderen pas vanaf 10 

gewicht en vanaf 12 volume conserveren. Bijvoorbeeld, als 
men kinderen een stuk klei in verschillende vormen onder 
water laat dompelen en ze ondervraagt over de stijging van 

het water, blijken ze pas vanaf 12 te begrijpen waarom het 
water steeds even hoog komt te staan. Kennelijk hebben niet 
alle taken dezelfde cognitieve opbouw en moeilijkheidsgraad.  

 
In het onderzoek met Inhelder bleek ook dat wat we voor 
conservatie naar lengte hebben geschets, algemeen geldt: 

een conservatie ontstaat gelijk met de bijbehorende struktuur. 
Zo ontstaan conservatie van gewicht en het ordenen van niet 
even zware gewichten rond 10. 

 
1.5 Interdisciplinair onderzoek 

 

In de jaren '40 waren enige van de vele onderzoeksprojecten 
die onder Piagets leiding werden uitgevoerd: de ontwikkeling 
van de perceptie (onder meer in verband met de wisselweking 

tussen waarneming en intelligentie) en de ontwikkeling van 
mechanische begrippen als tijd en snelheid. Voorts stonden 
op de agenda onomkeerbare fysische processen als 

kansprocessen en het mengen van twee stoffen: hoe zouden 
kinderen rond 8, die immers over omkeerbare operaties 
beschikken, op onomkeerbare processen reageren? 

In 1921 had Piaget gemeend een jaar of vijf nodig te hebben 
voor zijn onderzoek naar de ontwikkeling van de intelligentie 
bij kinderen. Het duurde echter bijna dertig jaar voordat zijn 

eerste epistemologische boek verscheen, in 1950.[23] Het 
was tevens een synthese die hem in staat stelde zijn droom, 
het vinden van een empirisch onderbouwd stelsel over 

kennisstrukturen, met nieuwe energie aan te pakken, want zijn 
werk verdiepte zich daarna in twee richtingen. 
 

Allereerst is daar interdisciplinair onderzoek. Tussen 1929 en 
1939, toen Piaget hoogleraar was in de gescheidenis van het 
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wetenschappelijke denken, had hij veel gelezen over de 

geschiedenis van de wiskunde, de natuurkunde en de 
biologie. Met name de begrippen uit de meetkunde, de 
algebra en de mechanica hadden zijn belangstelling. Door hun 

ontstaan bij het kind te onderzoeken werkte hij dus 
interdisciplinair. Die tendens raakte in een stroomversnelling, 
toe hij in 1955 met de steun van het Rockefeller Fonds een 

onderzoekscentrum in Genève kon oprichten, het nog steeds 
bestaande Centre d'épistémologie génétique. Er werk(t)en 
logici, wiskundigen, natuurkundigen, taalwetenschappers en 

niet te vergeten biologen en psychologen. Een paar 
gerenommeerde namen: de wetenschapshistoricus Kuhn, de 
bioloog Waddington, de taalkundige Chomsky en de 

Nederlandse logicus Beth. Met deze laatste schreef Piaget in 
1961 een boek over de relaties tussen de formele logica en 
het menselijke denken zoals het zich reëel voltrekt. [24] 

 
Op de tweede plaats, op het gebied van het opereren van 
kinderen verschoof Piagets aandacht van de strukturele 

aspecten naar psychologische functies als geheugen, 
onderricht en waarneming. Deze onderwerpen worden 
doorgaans los van elkaar behandeld, maar bij Piaget komen 

ze in hun onderlinge samenhang aan bod, en wel vanuit de 
optiek van de cognitieve operaties. Zo vond hij met Inhelder 
dat het geheugen geen statische opslagplaats is, maar een 

dynamisch vermogen dat door de algehele ontwikkeling van 
de intelligentie gedragen wordt. Bijvoorbeeld, men laat 
kinderen tussen 3;6 en 6;6 10 stokjes van verschillende lengte 

als een geordende serie zien, dus als A>B>...>J. Zowel 1 
week als 8 maanden later moeten ze tekenen wat ze toen 
hadden gezien. Na een week tekenen kinderen van 4;0, die 

geen poging doen tot seriëren, een aantaal strepen van 
dezelfde lengte. Kinderen van 4;6, die dichotomiserend met 
ongelijke stokjes omgaan (ze leggen bijvoorbeeld de langste 

bij elkaar en de kortste bij elkaar), tekenen dan bijvoorbeeld 
van links naar rechts drie staafjes van ongeveer 6 cent imeter 
en dan drie staafjes van ongeveer 3 centimeter. Enzovoort. 

Kortom, 'Er is een tamelijk duidelijke overeenkomst tussen het 
operationele nivo van de proefpersoon en de organisatie van 
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zijn geheugen na verloop van een week'.[25] 

Bovendien boeken de meeste kinderen na 8 maanden een 
vooruitgang (ze krijgen de serie niet weer te zien). Zo maakte 
een kind van 4;0, dat na een week even grote strepen zetten, 

met 4;8 een tekening als hierboven. Kinderen van 7;0 
tekenden de tweede keer 10 op- of aflopende strepen.  
 

Na het empirische materiaal op alternatieve verklaringen 
nagegaan te zijn (bijvoorbeeld dat die verbetering een gevolg 
zou zijn van een toegenomen tekenvaardigheid) restte maar 

één conclusie: de herinnering van het beeld van zoiets 
simpels als een serie stokjes ondergaat een herstrukturering 
die van de operationele ontwikkeling afhangt. 

Kortom, na 1950 breidde Piaget zijn strukturalisme uit naar de 
wetenschappen en bestudeerde hij de psychologische 
processen onder de cognitieve strukturen. Omdat hij 

taalverwerving met taalkundigen onderzocht, de genese van 
natuurkundige begrippen met fysici, enzovoort, omschreef hij 
het verband tussen beide tendenzen als volgt: 'De 

interdisciplinaire methodes dragen zo hun vruchten tot in de 
relaties die men inter-onder-disciplinair zou kunnen noemen, 
namelijk tot het binnenste van de psychologie zelf'. [26] 

 

2 DE GENETISCHE EPISTEMOLOGIE NA 1968 
 

Deel 1 schetst de fylogenese van de genetische epistemologie 
bij Piaget tot 1968. In deel 2 lopen vele latere bijdragen van 
hem en enkele van Stichting Histos, met terugwerkende kracht 

vanaf 1976, in een aantal opzichten door elkaar zodat we ons 
vanaf nu op beide richten. De hoofdreden is dat Piagets 
strukturalisme van 1968 door hemzelf in de laatste maanden 

van zijn leven is bijgestuurd in een richting die in essentie 
aansluit bij onze formalisatie daarvan in 1986.[27] 
 

In 1976 leerde ik in het kader van mijn natuurkunde-
colloquium het verspreid geheugen-model van Cooper 
kennen. Daarin kan men laten zien dat herkenning gekoppeld 
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is aan een vast activiteitspatroon van M cellen in de cortex. 

Stel, de patronen (a1, a2, ..., aM), (b1, b2, ... bM), ... en (y1, 
y2, ..., yM) komen met elkaar overeen en worden door de 
kenner geacht voor een bepaald beeld te staan, zeg dat van 

een paard. Als patroon (z1, z2, ... zM) op zijn beurt met al die 
patronen overeenkomt, herkent (of 'herkent', maar dat weet 
niemand realiter, ook de kenner niet) het geheugen patroon 

(z1, z2, ...zM) eveneens als het beeld van een paard. Uit de 
synthese van Coopers model en Piagets struktuur-begrip is 
bedoelde formalisatie voortgekomen, namelijk door (a1, a2, ... 

aM) tot en met (z1, z2, ...zM) op te vatten als elkaar 
transformatie. Welnu, dit transformatiebegrip en Piagets 
morfismebegrip van 1990 zijn nauw verwant aan elkaar. 

 
2.1 Genetisch strukturalisme  

 

Piagets genetische strukturalisme culmineerde in 1968 in een 
klein maar mijns inziens buitengewoon sympathiek boekje, Le 
structuralisme. Daarin definieert hij een struktuur als een 

'totaalsysteem van zelfregulerende transformaties'. [28] We 
lichten dit vanuit onze formalisatie met een wiskundig 
voorbeeld uit de groepentheorie toe. 

Het systeem van gehele getallen, dat een afgeronde[29] 
totaliteit is, zou slechts een verzameling zijn als het niet door 
regels werd beheerst, i.c. die voor het optellen en het 

aftrekken. Alle optellingen en aftrekkingen van gehele getallen 
(als 2+3=5, 11+13=24, maar ook 8+(-2) = 8-2 = 6 en 7+(-10) = 
7-10 = -3) vertonen dezelfde innerlijke regelmaat: twee gehele 

getallen leveren opnieuw een geheel getal, hetgeen tevens de 
essentie van de afronding is. Anders gezegd: hoewel 2+3=5 
en 8+(-2)=6 inhoudelijk uit verschillende getallen bestaan, 

hebben ze wel dezelfde vorm; ze zijn een transformatie van 
elkaar. Alle transformaties zijn weer te geven als een formele 
regel: p+q=r. Deze transformaties en de bijbehorende 

transformatie-regel hebben overigens hun wortel in het 
concrete handelen, manipuleren en 'transformeren' (in de zin 
van 'omvormen'): op een telraam bij twee kralen drie schuiven, 

enzovoort. Welnu, inclusief dit optellen en aftrekken is de 
verzameling van gehele getallen een struktuur die haar 
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stabiliteit ontleent aan het feit dat deze bewerkingen elkaars 

omgekeerde zijn: de zelfregulatie. Dat wil onder meer zeggen 
dat de struktuur contradictievrij is (want uit '+n-n is ongelijk 0' 
zou 'n is ongelijk n' volgen) en dat men altijd terug kan keren 

naar willekeurig welk startpunt (in m+n+p+q+...=x is er altijd 
een getal y zodat x-y=m). 
 

Zelfregulatie is op het eerste gezicht wellicht een vreemde 
eend in de terminologische bijt, maar heeft betrekking op het 
operationele karakter van kennis, en wel op de 

omkeerbaarheid in het bijzonder want zij verleent een 
struktuur naar innerlijke evenwicht. Welnu, noch dat 
evenwicht, noch de wording van een struktuur kunnen van 

buiten worden opgelegd, maar zijn ontstaan van binnenuit op 
voorwaarde dat het individu actief is ten opzichte van een 
bepaald kenveld, bijvoorbeeld door met een telraam bezig te 

zijn of stukken speelgoed te tellen. Bij kleuters, die aantal nog 
niet conserveren, vormen de gehele getallen dan ook duidelijk 
nog geen struktuur. 

Andere voorbeelden van strukturen zijn de positieve breuken 
(1/2, 1/3, 2/7) onder de bewerkingen x en ÷ (de transformatie-
regel is dus txu=v) en Maxwells elektrodynamica 'met 

reciprociteit tussen elektrische en magnetische processen'. [30] 
Maar het genetische strukturalisme geldt ook voor de 
menswetenschappen. Een duidelijk voorbeeld is de 

grammatica van een taal. Zo bevat de Nederlandse 
grammatica regels voor het produceren van grammaticaal 
welgevormde zinnen, waardoor het Nederlands van 1990 een 

totaliteit is: het is 'Zie jij die man?' en 'Ik zie hem niet', en niet 
'Is het dat jij ziet die man?' (als in het Frans) en 'Ik doe niet 
zien hem' (op z'n 'Engels'). Het evenwichtskarakter komt tot 

uiting in het feit dat elke stellende zin zijn vragende 
tegenhanger heeft, elke bevestigende zijn ontkennende, elke 
actieve zijn passieve, enzovoort. 

 
2.2 Ontogenese van strukturen 

 

Ook de genetische epistemologie is een struktuur, en wel een 
struktuur over strukturen. De transformatie-regels zijn de 
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verschillende fasen en hun overgangen die zich in een 

diachrone wederkerigheid ten opzichte van elkaar verhouden: 
fase (X) bereidt fase (X+1) voor, die op logische wijze uit (X) 
voortkomt. Een extra reden om bij de genetische 

epistemologie stil te staan is dat, gegeven dat kennis zich in 
de richting van strukturen ontwikkelt (rekenkundige, 
taalkundige enzovoort), de vraag nog volledig onbeantwoord 

is hoe die strukturen ontstaan. We volgen goeddeels Piagets 
uiteenzetting van 1970.[31] 
 

Bij geboorte kent het kind in cognitief opzicht geen 
onderscheid tussen zijn ik en de buitenwereld. In biologisch 
opzicht echter zijn er een aantal aangeboren reflexen 

(trappelen, grijpen, zuigen) en op basis daarvan komen de 
eerste gerichte handelingen op de buitenwereld tot stand. Dat 
wil zeggen, de reflexen ontwikkelen zich tot circulaire reacties: 

het reflexmatige grijpen herhaalt zich wanneer er toevallig een 
voorwerp in de handjes komt, het reflexmatige kijken wordt 
een gericht kijken als het netvlies door licht wordt getroffen 

(zodat het kind na enige tijd een bewegend lichtpunt tracht te 
volgen), enzovoort. Welnu, nadat deze enkelvoudige circuits 
voldoende stabiel zijn geworden, stelt het kind ze samen tot 

meervoudige circuits. Bijvoorbeeld, als een zuigeling van 0;4 
een voorwep dat zijn interesse heeft, en één van zijn handjes 
tegelijk ziet, gaat het met zijn blik een paar keer heen en weer 

tussen dat voorwerp en zijn handje om dat voorwerp te 
grijpen.[32] Een nog samengestelder circuit is 
objectpermanentie. 

 
Of het nu om enkelvoudige circuits gaat of om meervoudige, 
steeds spreken we van sensorimotorische intelligentie en zijn 

die circuits - of sensorimotorische schema's - de transformatie-
regels. Kenmerkend voor deze fase is dat het kind handelt op 
basis van succes en niet op grond van inzicht in de verbanden 

in de buitenwereld, zoals we bij objectpermanentie hebben 
gezien (rond 0;10 met name). Wat dat aangaat staat 
objectpermanentie tussen de fasen 1 en 2. Rond 1;2 heeft een 

kind enig conceptueel inzicht ('Mama komt terug' en 
dergelijke) al is dat nog niet symbolisch van aard, wat wel 
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vanaf 1;6 het geval is (zo staat een blok voor een auto, als het 

kind onder het schuiven met het blok bromgeluiden maakt en 
af en toe 'auto' zegt). Dat opereren met symbolen kondigt de 
volgende fase aan. In de bespreking van de overige fasen 

beperken we ons overigens zoveel mogelijk tot seriëren. 
 
In de tweede fase (die ruwweg met de peuterjaren samenvalt, 

dus rond 4;0) vat het kind tussen klasse en subklasse nog 
niet. Zo houdt het de kralen van een uit elkaar gevallen ketting 
voor 'dezelfde ketting'. Het kind hanteert preconcepten en we 

noemen deze fase de preconceptuele fase. Ten aanzien van 
seriëren beperken kinderen zich tot duo's en trio's. Men bouwt 
drie torens (de hoogste is rood, de middelste geel en de 

kleinste blauw, voor de lezer A, B en C) en vraagt of je mag 
zeggen dat B kleiner is dan A en groter dan C. Ze antwoorden 
van niet. Verder onderzoek leert dat ze de uitspraak 'B is 

kleiner dan A' opvatten als zouden A en B beide 'klein' zijn in 
de absolute zin van het woord: B zou 'kleinheid' hebben. 
Voorts zou B 'grootheid' hebben op grond van B>C. En omdat 

dit niet beide waar kan zijn naar het inzicht van het kind, 
ontkent het de beweringen over A, B en C: óf A en B zijn groot 
en C is klein óf A is groot en B en C zijn klein. Zodra het 

opereren in termen van begrippentrio's is ontstaan, licht het 
kind zijn 'Nee' toe met te stellen dat B de 'middelste' is. 
In de tweede fase opereert het kind dus niet onlogisch maar 

omdat zijn logica nog verre van volmaakt is vanwege het 
denken in termen van absoluta spreken we van prelogica. In 
de derde fase zet het kind weer een stapje en die noemen we 

dan ook de semilogische fase (rond 6;0). 
Aan het begin van de derde fase legt een knd duo's stokjes n 
een serie, bijvoorbeeld als A-J-B-I-C-H-D-G-E-F. namelijk, als 

de stokjes nog door elkaar liggen, pakt het er eerst de grootste 
en de kleinste uit (A en J) en legt die bij elkaar, vervolgens 
pakt het uit de resterende hoop opnieuw de grootste en de 

kleinste (B en I) en schuift die bij A-J aan, enzovoort.  
De verklaring hiervoor is dat het kind half-absoluut en half-
relationeel denkt. Het vat 'K is groter dan L' op als zou K 

'groterheid' hebben waar L eenzijdig van afhangt. Zo zegt een 
kind van 6 in een proef naar conservatie van lengte over deze 
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lijnen 

_____________ 
        _____________  
 'Ze zijn allebei langer. Die is langer daar (d.i. rechts) en die is 

langer daar (d.i. links)'. 
 
Aan het eind van de semilogische fase vindt het kind A-J-B-I-

...-F niet meer in orde, omdat het de bij elkaar gelegde paren 
A-J en B-I op elkaar betrekt. Bijvoorbeeld, als het beseft dat B 
ook 'groterheid' ten opzichte van J heeft, blijkt dat in 

tegenspraak met J's eenzijdige afhankelijkheid van A.  
Die tegenspraak lost zich op met tweezijdige relaties (X>Y <-- 
--> Y<X) en aanvankelijk brengt het kind de serie A>B>...>J in 

één keer foutloos tot stand: het overziet de totaliteit, terwijl de 
relaties die in de semilogische fase nog eenzijdig waren, 
tweezijdig zijn geworden zodat ze hun half-absolute karakter 

verliezen. Op analoge wijze ordent het kaarten die via een 
aantal tinten rose van wit overgaan in rood. Het slaagt er 
evenwel niet in deze twee ordeningen op elkaar te betrekken.  

Als men 16 kaarten maakt, van 4 verschillende lengtes die elk 
één maal in het rood, donkerrose, lichtrose en wit voorkomen, 
ordenen ze deze niet als een 4-bij-4-diagram of -matrix. Terwijl 

de kaarten door elkaar liggen, geeft men het kind de volgende 
opdracht: 'Maak met je handen zo'n spleet (doe het voor), dat 
er één kaart in past als je er doorheen kijkt. Leg de kaarten nu 

eens zo dat als je door de spleet kijkt, je steeds 4 even lange 
kaarten op een rij ziet, terwijl de kleur oploopt van wit naar 
rood, zoals je zojuist hebt gedaan. Maar als je dan hier gaat 

staan (maak een kwartslag) moet je steeds 4 kaarten van 
dezelfde kleur zien, terwijl ze oplopen van kort naar lang, als 
zoëven'. 

Rond 7;6 ordenen kinderen de 16 kaarten alsof ze uit één 
variabele bestaan! Ze leggen bijvoorbeeld eerst de 4 witte 
kaarten van kort naar lang, daarna de 4 lichtrose, enzovoort 

tot de langste, rode kaart.  
 
Als men dan de opdracht herhaalt en samen met het kind 

constateert dat je van de ene kant 1 kaart ziet en van de 
andere 16 (in plaats van steeds 4), stelt het kind wel vast dat 
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er iets niet klopt, maar het weet niet wat. Rond 8 breekt het de 

serie op de helft doormidden en brengt het in beide helften 
een gedeeltelijke omkering aan: in de ene helft lopen de witte 
kaarten op van de kortste naar de langste en de lichtrose af 

van de langste naar de kortste en in de andere helft lopen de 
donkerrose op van de kortste naar de langste en de rode af 
van de langste naar de kortste.  

Rond 8;6 breekt het kind deze 2 achttallen op tot 4 viertallen 
en nadat in twee daarvan opnieuw de volgorde is omgekeerd, 
legt het de 16 kaarten in één keer 4-bij-4. Dan zit het in de 

vijfde fase, het tweede nivo van de concreet-operationele 
intelligentie (rond 10). Ook in deze fase zijn er ordeningstaken 
die het kind nog niet aan kan.  

 
Nemen we een andere vraag waar Piaget rond 1920 bij Simon 
mee werkte: 

Edith is lichter dan Suzanne. Edith is donkerder dan Lili. Wie is 
de lichtste: Edith, Suzanne of Lili? 
Het kind antwoordt 'Suzanne', terwijl het 'Lili' moet zijn. Uit 

'Edith is lichter dan Suzanne' zou volgen dat Suzanne licht is, 
en uit 'Edith is donkerder dan Lili' dat Lili donker is. Ergo: 
Suzanne is lichter dan Lili. Wat rond 4;0 dus op praktisch nivo 

gold, blijkt nu het geval op abstract nivo: het eerste opereren 
geschiedt in termen van absoluta, terwijl het opereren met 
relaties pas later wordt verworven. Welnu, dan is het kind 

ongeveer 12;0 en is het aangeland in de zesde fase, die van 
de formeel-operationele intelligentie. 
 

 
 
 

 
2.3 Wetenschapsleer 
 

Naast een korte weergave van zijn fasen heeft Piaget in 1970 
nog eens laten zien hoe zijn theorie toegepast kan worden op 
onderwerpen uit de klassieke wetenschapsleer.[33] Een 

bekende grondslagvraag in de wiskunde is bijvoorbeeld of 
gehele getallen (die immers de basis zijn voor alle overige 
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getallen) en optellingen als 5+7=12 basale gegevenheden zijn 

of niet. Welnu, onderzoek bij kinderen leert dat het 
getalsbegrip pas op het eerste nivo van de concreet-
operationele fase ontstaat, rond 7;0. Daarvoor blijkt een kind 

andere opvattingen over gehele getallen te hebben, zodat we 
wel moeten concluderen dat het geen gegevenheden zijn 
maar produkten van een constructieproces. 

Iets dergelijks geldt voor de 3-dimensionale euklidische 
meetkunde. Deze wordt vanwege haar sterke overeenkomst 
met de ruimte in de buitenwereld veelal als dé meetkunde 

gezien met een objectieve status, terwijl de niet-euklidische 
meetkundes maar 'gedachtenconstructen' zouden zijn. 
Onderzoek bij kinderen laat echter zien dat geen enkele 

meetkunde gegeven is, ook de euklidische niet, en dat alle 
meetkundes produkten zijn van constructieprocessen. Vanaf 
7;0 geeft het kind de ruimte om hem heen in praktische zin 

een euklidische behandeling, terwijl het vanaf 11;0 met profijt 
meetkunde-onderricht kan volgen: het is dan toe aan 'formele 
euklidische meetkunde'. Bovendien weten we sedert Einstein 

dat de 3-dimensionale euklidische ruimte alleen voor de 
klassieke natuurkunde een geschikt referentiekader is maar 
niet voor relativistische verschijnselen. 

 
Nu we toch over de natuurkunde spreken, in 1928 had 
Einstein tijdens een congres in Davos Piaget de suggestie 

geopperd te onderzoeken of het snelheidsbegrip van het 
tijdsbegrip afhangt of niet. Het bleek dat kinderen 'snelheid' 
eerder beheersen dan 'tijd'. Welnu, gegeven dat 'snelheid' in 

de Einsteinde revolutie meer resistent was gebleken dan 'tijd', 
concludeerde Piaget: 'In [dit] perspectief, dat tegelijkertijd 
genetisch en historisch is, verkrijgt het algemene primaat van 

de notie der snelheid [...] een opmerkelijke epistemologische 
betekenis'.[34] 
Het laatste voorbeeld van een wetenschapskundige 

toepassing. Sedert de zeventiende eeuw heeft de 
natuurkunde in sterke mate een wiskundige jas aan zodat men 
zich kan afvragen wat objectiviteit inhoudt en hoe objectieve 

kennis mogelijk is. Piagets antwoord hierop is dat kennis 
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operationeel van aard is en dat we succesvolle operaties aan 

het betreffende kenveld toeschrijven. 
Dat wil zeggen, als een gedachtenconstructie telkens 
empirisch verankerbaar blijkt te zijn, schrijven we dat succes 

toe aan een regelmaat in de buitenwereld. Bijvoorbeeld, ter 
verklaring van het vallen van een losgelaten kei nam Newton 
op een gegeven moment aan dat de massa's van die kei en 

van de aarde elkaar met een bepaalde kracht zouden 
aantrekken (massa maal massa, gedeeld door de afstand in 
het kwadraat). Toen dat empirisch te verankeren bleek, was 

het slechts een kleine stap voor Newton om te bedenken dat 
dat formele verband niet slechts in zijn hoofd leefde, maar 
geldig was voor massa's in het algemeen. 

 
Welnu, de gedachte dat objectiviteit in de eerste plaats een 
zaak is van het toeschrijven van operaties aan de 

buitenwereld geldt niet slechts voor formeel-operationele 
kennis maar ook voor voorafgaande vormen van kennis 
(concreet-operationeel en zo terug). De essentie van 

objectiviteit is dus niet iets wiskundigs of anderszins formeels, 
maar het voor geldig verklaren van een operationeel systeem. 
Deze stelling vloeit dus rechtstreeks voort uit Piagets theorie 

en onderzoek naar de cognitieve ontwikkeling van kinderen. 
Bovendien wordt ze bevestigd door wetenschapshistorisch 
onderzoek. Zo heb ik zelf laten zien dat aan Newtons 

zwaartekrachtwet ten minste 3 stadia vooraf gingen.[35] 
 
 

 
a. Keplers opvatting van de zwaartekracht was van 
semilogische aard. Hij meende namelijk dat de aarde een 

vallend voorwerp sterker aantrekt dan omgekeerd omdat de 
aarde zwaarder is dan dat voorwerp. 
b. Kepler dacht ook dat de zon een planeet sterker aantrekt 

dan omgekeerd. Toen Newton zijn wet van actie en reactie op 
een zon-planeet-systeem toepaste, concludeerde hij dat de 
zon een planeet elkaar met een even grote kracht zouden 

aantrekken. Dat is dus een tweezijdig verband op het nivo van 
de eerste concreet-operationele fase. 
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c. Spoedig daarna redeneerde Newton: als die tweezijdigheid 

tussen de massa's van de zon en van een planeet bestaat, 
dan moet ze eveneens tussen twee planeten gelden. Ook 
twee planeten zouden elkaar moeten aantrekken. Kortom, 

zoals het seriëren een meervoudig stadium kent (lengte x 
kleur aan het slot van 'Ontogenese van strukturen'), zo 
herkennen we in de twee zon-planeet-systemen het tweede 

nivo van de concreet-operationele fase. Controle voor de 
planeten Jupiter en Saturnus leerde dat ze elkaar inderdaad 
aantrekken wanneer ze zich dicht in elkaars buurt bevinden.  

d. Vervolgens paste Newton dit soort denken toe op steeds 
meer tweetallen massa's (aarde-maan, aarde-vallend 
voorwerp, enzovoort) en op een gegeven moment beschikte 

hij over het zojuist genoemde formele verband tussen twee 
massa's en hun onderlinge afstand. Anders gezegd, vanaf dan 
kunnen we spreken van formele zwaartekrachtleer. 

 
We hebben een aantal toepassingen gezien van de 
genetische epistemologie op grondslagvragen en op de status 

van objectiviteit, zaken die doorgaans met de filosofie in 
verband worden gebracht. Zo spreekt men van de 'filosofie 
van de natuurwetenschappen' en wordt de wetenschapsleer 

opgevat als een onderdeel van de filosofie. De genetische 
epistemologie kan echter laten zien hoe epistemologische 
problemen vakwetenschappelijk in plaats van filosofisch aan 

te pakken zijn. 
Ooit moest dit tot een openlijke botsing met filosofen leiden. 
Dat gebeurde naar aanleiding van een boek in 1965.[36] 

Daarin betoogde Piaget dat filosofie een vorm van wijsheid 
zou kunnen zijn als filosofen zich ertoe zouden beperken een 
persoonlijke synthese te geven van normen en waarden. In de 

pretentie dat filosofische reflectie zou kunnen leiden tot kennis 
(in de intersubjectieve zin van het woord), zag hij evenwel een 
illusie. Met name Sartre, Merleau-Ponty en anderen die 

hebben gepoogd een filosofische psychologie te ontwerpen, 
moesten het zwaar ontgelden. 
 

2.4 Beperkt? 
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Naast die discussies met filosofen kreeg Piagets 

interdisciplinaire onderneming vooral na de jaren '60 in 
toenemende mate met kritiek van en onbegrip bij vakgenoten 
te maken. Globaal genomen valt de kritiek in twee soorten 

uiteen: theoretische en onderzoeksmatige kritiek. 
Het bekendste voorbeeld van theoretische kritiek is het 
onderwerp 'fasen'. Volgens sommige psychologen zou een 

fasentheorie willekeurig en dus weinig wetenschappelijk zijn: 
je zou altijd wat kunnen nemen en dan zeggen dat het zich 
ontwikkelt. Anderen stellen dat je fasen mag hanteren, mits 

die aan een aantal eisen voldoen. Zo zou je precies moeten 
aangeven wanneer een fase-overgang plaats heeft, 
bijvoorbeeld met 7 jaar en 130 dagen, en wanneer dat 

empirisch niet het geval blijkt te zijn, zou de theorie niet 
kloppen. 
 

Piagets antwoord op deze kritiek is dat men voor het 
beschrijven van een ontwikkelingsproces niet buiten het 
instrument 'fasen' kan. Als bioloog had hij daar vele 

voorbeelden van gezien, maar ook geologen en 
natuurkundigen gebruiken fase zo, bijvoorbeeld om de 
vorming van aardlagen of de toestandverandering van ijs naar 

waterdamp te beschrijven. Bovendien stelde Piaget criteria 
aan fasen, die uit het onderzoek zelf voortvloeiden. Zo moet 
een fasentheorie laten zien dat de fasen logisch uit elkaar 

ontstaan. Dat lijkt wellicht een zuiver logisch criterium. Bij 
nader toezien wordt evenwel al gauw duidelijk dat een 
logische opbouw correspondeert met het algemeen aanvaarde 

feit dat een nieuw psychisch vermogen niet ineens als een 
deus ex machina uit de lucht komt vallen.  
Dit criterium maakt het stellen van exact klinkende eisen 

uiteraard geheel overbodig: een fasentheorie dient te 
voorspellen welke verschijnselen men in de volgende fase kan 
verwachten (namelijk op grond van de logische volgorde) en 

niet wanneer dat precies zal gebeuren. Een aanduiding als 
'Rond 5 begint de semilogische fase' staat dus meer voor een 
globale zoekwijzer dan voor een precies omslagpunt: het kan 

ook 4 of 6;6 zijn, als het maar semilogische operaties zijn, die 
op de preconceptuele volgen. Tot slot, de fasen van de 



233 

 

genetische epistemologie zijn op de meest uiteenkopende 

gebieden nagetrokken (seriëren, ruimtelijkheid, getallen 
enzovoort) en de resultaten convergeren tot de zes fasen die 
in 'Ontogenese van strukturen' uiteen zijn gezet. 

Een ander theoretisch kritiekpunt is dat de genetische 
epistemologie beperkt zou zijn tot het intersubjectieve denken 
en geen inzicht biedt in zaken als sociaal gedrag, de 

persoonlijkheid en taalverwerving. Om te beginnen, deze 
kritiek is inhoudelijk niet waar. Piaget zelf, zijn medewerkers 
en andere genetisch-strukturalistische psychologen hebben 

aan deze en andere onderwerpen aandacht geschonken en 
doen dat nog steeds. Ten aanzien van de sociale ontwikkeling 
noem ik slechts Piaget zelf[37], de Belg Doise en de 

Amerikaan Furth.[38] Op het gebied van de taalverwerving 
moet beslist de Nederlandse taalkundige Sinclair-de Zwart[39] 
genoemd worden en in hun studies over de persoonlijkheid 

maken de Amerikaanse psychoanalytica Mahler[40] en vele 
andere psychoanalytici dankbaar gebruik van Piagets werk. 
Omdat men in de persoonlijkheidsleer Piagetiaanse begrippen 

doorgaans toepast in plaats van de persoonlijkheid op 
genetisch-strukturalistische wijze te onderzoeken, beperken 
we ons nu tot 'taal' en 'sociaal'.[41] 

Laten we beginnen met de conclusie al te vermelden: net als 
het geheugen blijken ook taalverwerving en de ontwikkeling 
van de sociale intelligentie door de cognitieve operaties te 

worden gedragen. Zo vangt de taalontwikkeling rond 1;0 aan 
als het imiteren in een bepaalde fase is. 
Een ander voorbeeld is het verschil in het gebruik van 

absoluta als 'veel' en 'weinig' en relativa als 'meer' en 'minder'. 
Een hoop van 5 en een hoop van 2 knikkers duiden kinderen 
van 6;0 absoluut aan ('Daar zijn er veel en daar niet veel' en 

dergelijke) en die van 8 relatief (bijvoorbeeld 'Daar zitten er 
meer in dan daar'). 
 

Overigens heeft Piaget vanaf 1920 gecontroleerd voor de 
factor 'taal'. Zo kan men bij die vraag over Edith, Suzanne en 
Lili inbrengen dat kinderen van 10 het woord 'licht' uit 'Edith is 

lichter dan Suzanne' overdragen op 'Suzanne'. Daarom 
onderzocht Piaget de reacties op 'Edith is blonder dan 
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Suzanne. Edith is bruiner dan Lili. Wie is de donkerste: Edith, 

Suzanne of Lili?'.[42] De resultaten waren identiek. 
 
Een goed voorbeeld van de operationele grond onder de 

sociale ontwikkeling is het omgaan met spelregels. 
Samenspelende kleuters vinden het niet nodig zich bij 
knikkeren aan de regels te houden, die ze op zich wel kennen, 

terwijl concreet-opererende kinderen dat wel doen. Zij 
hanteren de op omkeerbaarheid duidende code 'Ik vind het 
goed dat jij mijn gedrag controleert en jij vindt het goed dat ik 

dat met jou doe'. 
Voor taal controleerde Piaget dus van meet af aan. Zijn 
operationele benadering en de sociale factor daarentegen 

moest hij in de loop van zijn eigen ontwikkeling van elkaar 
scheiden, want aanvankelijk meende hij dat het volstond het 
sociale aspect van het denken te onderzoeken. Het 

operationele evenwicht zou idealiter bereikt worden in de 
samenweking met anderen, na de bevrijding van het 
egocentrisme. Maar rond 1930 realiseerde hij zich dat van 

coöperaties tussen twee individuen geen sprake kon zijn 
zonder operaties binnen elk van beiden. Wederkerigheid, zo 
redeneerde hij, kon slechts bestaan voorzover elk individu 

vanuit het standpunt van de ander kan denken, hetgeen 
slechts mogelijk is als de cognitieve operaties omkeerbaar 
zijn. Dit vermoeden werd dus onder meer in het onderzoek 

naar spelregelgedrag bevestigd. 
 
 

Taal- en sociaal gedrag worden dus door de operaties 
gedragen. Dat sluit echter niet uit dat er van taal en van de 
sociale omgeving invloed op hen uitgaat. Zo treedt een lichte 

toename op in het gebruik van 'meer' en andere relativa als 
kleuters daarin onderricht worden. Een voorbeeld van een 
terugwerkende sociale factor is het elkaar constructief 

bekritiseren dat ertoe leidt dat men zijn opvattingen herziet 
met als nettoresultaat een overgang naar de volgende fase.  
 

2.5 Verklaren; assimilatie en accommodatie  
 

http://www.stichtinghistos.nl/artpiaget.htm#42


235 

 

Dat de genetische epistemologie beperkt zou zijn, is dus 

geheel onhoudbaar. Die kritiek berust dan ook op een aantal 
onjuiste aannames. Zo neemt men, doorgaans impliciet, aan 
dat wetenschap bij voorbaat over gehelen moet gaan zodat 

een psychologische theorie de hele psyche zou moeten 
behandelen. Deze totaliteitsaanname is echter een misvatting: 
men bekritiseert of verwerpt Newtons zwaartekrachttheorie 

toch ook niet omdat ze niets verklaart over de werking van 
magneten? De kwestie is namelijk: Wat wil iemand verk laren 
en op welk  nivo? Zo wilde Newton verklaren waarom een 

losgelaten kei valt, waarom een planeet rond de zon blijft 
draaien in plaats er zich van te verwijderen, enzovoort, en 
bijvoorbeeld niet waarom een kompasnaald naar het noorden 

wijst. 
Wat Piaget betreft, we hebben gezien dat hij er rond 1920 
door gefrappeerd werd dat kinderen van 10 bepaalde vragen 

systematisch fout beantwoorden en dat hij dat wilde verklaren. 
Eveneens op grond van een verrassende waarneming is hij 
objectpermanentie gaan onderzoeken: Gérard van 1 ging 

onder een zetel kijken, terwijl hij had gezien dat de bal onder 
een bank rolde en niet onder die zetel! 
 

Op Piagets werkwijze komen we terug. Over op zijn theorie 
want deze laat inhoudelijk zien hoe cognitieve totaliteiten van 
binnen uit tot stand komen, niet los van allerlei kenvelden 

maar in interactie ermee. Dat geldt zowel voor kinderen als in 
de wetenschap. Een kind heeft niet gelijk verankerde kennis 
over 'alles': getallen, moedertaal, spelregels enzovoort. 

En de natuurkunde ging noch gaat meteen over 'alle 
natuurkundige verschijnselen', hetgeen niet heeft verhinderd 
dat er op deelterreinen strukturen in de zin van afgeronde 

totaalsystemen tot stand zijn gekomen. Maxwells 
elektrodynamica is al genoemd. Andere voorbeelden zijn 
Newtons zwaartekrachtleer, Lagranges klassieke mechanica 

en Einsteins relativiteitstheorieën. Welnu, als onze psyche op 
die exacte terreinen zo functioneert, waarom zou dat dat ook 
niet zo zijn als het veld van onderzoek onze psyche zelf is? 

Ook vanuit deze invalshoek kunnen we dus inzien dat het 
overdreven is te eisen dat een psychologische theorie over 
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alle psychologische verschijnselen (persoonlijkheid, sociale 

intelligentie, enzovoort) tegelijk moet gaan. 
In deze laatste alinea's is de genetische epistemologie ingezet 
in de discussie over die theorie zelf. Dat is uiteraard mogelijk 

want kritiek op het fase-aspect, op een vermeende 
beperktheid, enzovoort is epistemologisch van aard. Het is 
ook nodig dat de theorie zelf argumenten aanlevert, want 

vrijwel alle kritiek gaat eraan voorbij dat Piaget 
epistemoloigsche vraagstukken heeft onderzocht. De 
empirisch getoetste genetische epistemologie slaat dus 

onmiddellijk terug op de kritiek. We zullen dit laten zien voor 
'verklaren' en voor 'empirisch onderzoek'. 
 

We hebben zojuist twee voorbeelden gezien van Piagets 
aanhaken bij iets wat hem verraste. Dat zagen we ook bij 
Newton: met zijn zwaartekrachttheorie wilde hij een aantal 

verrassende waarnemingen verklaren. De vraag kan nu rijzen 
of dit slechts relatief willekeurige voorbeelden zijn of dat ze 
voor ies fundamenteels staan. Het laatste is het geval: nieuwe 

inzichten groeien steeds naar aanleiding van verrassingen. De 
genetische epistemologie beschrijft dit met de begrippen 
assimilatie en accommodatie (de 6 fasen zijn op te vatten als 

een nadere uitwerking). Het zal blijken dat accommodatie met 
verklaren samenhangt. 
 

Assimilatie en accommodatie wisselen elkaar voortdurend af 
en als zodanig zijn ze de twee basale deelprocessen in de 
wisselwerking tussen de kenner en zijn omgeving. Dat wil 

zeggen, gegeven een aantal kennisstrukturen (in wording) 
neemt iemand zijn omgeving in zich op overeenkomstig één 
van die (pre)strukturen. Dat is assimilatie. Bijvoorbeeld, als ik 

mijn boeken over een bepaald onderwerp op lengte bij elkaar 
zet, assimileer ik die lengtes aan de ordeningsstruktuur die is 
ontstaan toen ik een jaar of 7 was. Anders gezegd, ik pas die 

toen ontstane lengte-struktuur nu toe op de ruggen van die 
boeken. 
 

Welnu, zodra geen van de (pre)strukturen blijkt te voldoen of 
zodra iemand meent dat er zich iets voordoet wat niet binnen 
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één daarvan past, tracht hij de reeds aanwezige kennis te 

herschikken. We spreken dan van accommodatie. Hierbinnen 
kunnen we twee gevallen onderscheiden. Als dat herschikken 
niet bevredigend lukt, verliest de persoon vroeger of later zijn 

belangstelling voor het nieuwe en wendt hij zich tot wat 
anders. Als die herschikking echter wel slaagt, meent de 
persoon dat hij het nieuwe een plaats kan geven binnen zijn 

kennisbestand dat dus gedeeltelijk is herschikt.  
Een paar voorbeelden. Een semilogisch opererend kind 
benoemt een serie van 4 stokjes als 'kleinste, groter, nog 

groter, grootste'. Gevraagd de serie andersom te beschrijven, 
is het er na het grootste stokje weer als 'grootste' benoemd te 
hebben verwonderd over dat 'nog groter' 'kleiner' wordt. [25] 

Assimileerde dit kind voorheen series op semilogische wijze 
(dus met eenzijdige verbanden, i.c. van kleinste naar 
grootste), deze verwondering kan leiden tot een 

herstrukturering die, zoals we hebben gezien, aan tweezijdige 
verbanden is gekoppeld. Er is dan sprake van een geslaagde 
accommodatie. Het accommoderen vindt dus plaats naar 

aanleiding van iets verrassends, en wel om die verrassing te 
trachten te verk laren in de zin van 'in een operationeel kader 
plaatsen zodat een nieuw en rijker sensorimotorisch circuit, 

handelingsschema, begrip of inzicht ontstaat'.  
 
Iets dergelijks geldt ook voor de zuigeling die beurtelings naar 

een voorwerp van zijn belangstelling en naar een handje kijkt, 
alvorens hij grijpt, zoals we hebben gezien. Immers, tevoren 
keek het kind slechts naar het voorwerp zonder de geringste 

grijpneigingen, zelfs niet wanneer zich ook een hand in zijn 
gezichtsveld bevond. Toen was er dus sprake van assimilatie: 
het kind nam het voorwerp in een oog-oogspier-circuit op. 

Welnu, als het dat voorwerp bijvoorbeeld ook in zijn mond wil 
steken, staat het aanvankelijk voor de 'verrassing' dat hem dat 
niet zonder meer lukt. Wanneer het zich echter op een 

gegeven moment 'realiseert' dat dat andere 'ding' (zijn handje) 
hier wel eens uitkomst zou kunnen bieden, is de 
accommodatie aan de gang. Het heen en weer gaan van de 

blik duidt daar op. 
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We maken nu een grote sprong, want de begrippen assimilatie 

en accommodatie zijn ook van toepassing voor het 
wetenschappelijke kennen. Zo had Newton aanvankelijk 
Keplers opvattingen tot zich genomen zoals deze ze te boek 

had gesteld. Dat was dus assimilatie. Echter, nadat hij zich 
had gerealiseerd dat de wet van actie en reactie en Keplers 
zwaartekrachtopvatting (de zon zou een planeet sterker 

aantrekken dan omgekeerd) met elkaar in strijd waren, nam hij 
op zeker ogenblik aan dat een planeet en de zon elkaar even 
sterk zouden moeten aantrekken. Het op zoek gaan naar een 

oplossing voor die tegenspraak is dus een voorbeeld van 
accommodatie. 
De wetenschapshistoricus Kuhn sprak in dit verband van 

normale wetenschap die na een anomalie een revolutionaire 
fase in gaat. Welnu, 'normale wetenschap' komt met 
'assimilatie' overeen, want in beide gaat men voort de 

omgeving in te ordenen in één of meer (pre)strukturen. Een 
'anomalie' correspondeert met een 'verrassing' die tot 
'accommoderen' noopt, dat in Kuhns theorie de plaats inneemt 

van 'revolutionaire wetenschap'. Kortom, Piagets en Kuhns 
optieken zijn samen te vatten in de cyclus '... --> empirisch 
verankerde samenhang --> verrassing --> verklaringspoging --

> verankering --> ...'. Omdat het hier over operaties gaat, 
kunnen we spreken van de operationele cyclus. 
 

Deze cyclus maakt duidelijk waarom iemand niet meteen een 
bepaalde gedachte of benadering in zijn kennis inpast, maar 
pas nadat zich daar een geschikt moment voor aandient 

vanuit de directe interactie met een kenveld. Piagets eigen 
ontwikkeling toont daar vele voorbeelden van, onder andere 
zijn opvatting dat de psychologie de kloof tussen biologie en 

epistemologie zou moeten dichten. Niettemin duurde het enige 
jaren voordat hij wist hoe hij dat concreet zou kunnen 
realiseren, namelijk naar aanleiding van de systematiek in 

fouten ('Marie' in plaats van 'Simone', 'Suzanne' en geen 'Lili', 
enzovoort). Een ander voorbeeld is Piagets voortdurende 
nadruk op actie. Toch was zijn eerste onderzoek vrijwel 

geheel verbaal en pas later handelingsgericht plus verbaal.  
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2.6 Empirie en exactheid 

 
Tot zover 'verklaren'. Vervolgens 'empirisch onderzoek', 
eveneens een epistemologisch onderwerp bij uitstek. Volgens 

de genetische epistemologie heeft de empirie een plaats in het 
kader van het begrippenpaar assimilatie-accommodatie omdat 
iemand na een accommodatie en ter controle en versterking 

daarvan in eerste instantie de buitenwereld aan zijn nieuwe 
kennisbestand tracht te assimileren, namelijk om te zien of die 
accommodatie stand houdt. In termen van de operationele 

cyclus: zinvol empirisch onderzoek heeft plaats in het 
verankeringsgedeelte van de cyclus, al zal dit verankeren van 
tijd tot tijd nieuwe verrassingen opleveren, enzovoort.  

Om intersubjectieve overeenstemming in de sociale 
wetenschappen dichterbij te brengen stellen methodologen 
procedures voor als: 'Giet de gegevens in een getalsvorm, 

bedrijf statistiek, ontleen criteria aan wiskundige modellen 
(zoals chaostheorie of catastrofetheorie). Dan heb je alvast 
dat stuk van de consensus'. In zulk onderzoek lijkt 

objectpermanentie maanden eerder te ontstaan, vertonen 
conservaties die aan dezelfde fase zijn gekoppeld, een te 
geringe statistische correlatie, enzovoort.[43] Hier is iets mis, 

maar wat: de genetische epistemologie of de gangbare 
methodologie? 
Het is namelijk de vraag of wat methodologen en empiristen 

'theorie' en 'feit' noemen dat ook werkelijk zijn en geen 
'doctrine' respectievelijk 'artefact'. Zo slaat de term 'theorie' in 
Drenths boek 'Inleiding in de testtheorie' duidelijk niet op een 

verklaring(spoging) maar op 'methodologische doctrine'.  
 
Vanuit de genetische epistemologie weten we dat kennis 

operationeel is. Verklaringen ontstaan dan ook altijd eerst in 
iemands brein en moeten empirisch worden nagetrokken. 
Zoals we hebben gezien heeft objectiviteit dan betrekking op 

de vraag of het terecht is dat men het succes van zijn 
operaties aan een kenveld toeschrijft. Zo zou een kind dat 
hoeveelheid conserveert, kunnen volstaan met de gedachte 

dat het graag evenveel limonade wil houden. Het schrijft het 
gelijkblijven echter toe aan de wetmatigheid dat als ergens 
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niets bij komt en niets af gaat, er nog evenveel moet zijn. Iets 

dergelijks geldt voor de wetenschap. Bijvoorbeeld, weliswaar 
bestond de zwaartekrachtwet in het allereerste begin slechts 
in Newtons hoofd, maar bij controle in de buitenwereld 

(standen van de planeten, valsnelheden op aarde, enzovoort) 
bleek die wet voor massa's op te gaan. Kortom, een gedachte 
over een constante hoeveelheid of over elkaar aantrekkende 

massa's is pas dan objectief wanneer men haar geldig mag 
achten voor hoeveelheden respectievelijk voor massa's. Daar 
komt het woord 'objectief' trouwens ook vandaan: naar welke 

objecten verwijst die theorie? 
Dat een verklaring in eerste instantie slechts een poging is die 
binnen iemands operaties 'leeft', komt nog op een andere 

manier tot uiting: alle kennis is aanvankelijk egocentrisch en 
naarmate een hoger operationeel nivo wordt bereikt, is men 
des te beter in staat zijn operaties met succes aan de empirie 

toe te schrijven. Dat heet decentrering. Een voorbeeld is dat 
kinderen van 3;3 zichzelf 'ondersteboven' tekenen en anderen 
'rechtop' omdat ze de wereld in meetkundig opzicht vanuit hun 

oogpositie ordenen[44], terwijl 12-jarigen met profijt 
meetkunde-onderricht kunnen volgen.  
 

Een wetenschappelijk voorbeeld is dat de eerste 
sterrenkundige theorieën de aarde in het midden van het 
universum plaatsten, terwijl we tegenwoordig menen te weten 

dat de aarde en ons zonnestelsel niet veel meer zijn dan 
nietige hoopjes ergens in een uithoek van het heelal.  
 

Methodologen zullen hier onder meer tegenwerpen dat 
Newtons zwaartekrachtwet objectief is omdat ze exacte 
voorspellingen mogelijk maakt. Dat laatste is waar, maar wat 

is exactheid? Vanuit de genetische epistemologie verwachten 
we dat kennis van sensorimotorisch naar formeel steeds 
nauwer op de buitenwereld aansluit, omdat de operationele 

kring steeds meer verbanden omsluit. Zie hoe een 4-jarige 
nog moeite heeft met het logische ordenen van 3 elementen, 
terwijl een 10-jarige in staat is tot een ordening naar 2 

variabelen. In deze ontwikkeling zien we echter nergens dat 
kinderen exactheden vooropzetten. Het is eerder andersom: 
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als hun exactheid al toeneemt, dan is dat van fase naar fase. 

Met name in conservatie-onderzoek blijkt dat getalsmatigheid 
van binnen uit tot stand komt, en wel tegelijk met de 
bijbehorende conservatie 'zonder dat men in eerste instantie 

begrijpt waar ze vandaan kom(t)! Aldus is de paradoxale 
situatie die we overal tegen komen en zij brengt een genetisch 
mechanisme [...] tussen de logica en de mathematisering van 

kwaliteiten aan het daglicht'.[45] 
 
Een wetenschappelijk voorbeeld van wordende in plaats van 

geponeerde exactheid is het toekennen van een golflengte 
aan een bepaalde kleur. 'Die kleur heeft een golflengte van 
520 nanometer' is exacter dan 'Die kleur is groen'. Echter deze 

toegenomen exactheid is niet vooropgezet vanuit 
methodologische overwegingen, maar is een resultante van 
voortgaande theorievorming ten aanzien van licht: zonder 

Youngs golftheorie van 1801 is het idee aan 'golflengte' 
onmogelijk en zelfs absurd. 
 

Dit vastgesteld hebbende doet zich iets vreemds voor. De 
gangbare methodologie heeft zich steeds beroepen op de 
exacte wetenschappen en doet dat nog: door 'objectieve 

feiten' te vergaren zullen de sociale wetenschappen net zo'n 
hoge vlucht nemen als de natuurwetenschappen sedert 
Newton. Zeker, vanuit 1990 terugkijkend ziet dat plaatje er zo 

uit, maar dan verdwijnt elk zicht op het dat en hoe van het 
exacter worden van de natuurwetenschappen vanuit de 
Griekse Oudheid tot op heden. We kunnen namelijk van de 

natuurwetenschappen leren dat zinvolle exactheid kan 
groeien, maar niet op commando. Zelf heb ik dat vele malen 
en uitvoerig aangetoond: Newtons zwaartekrachtwet, 

Maxwells kleurbepalingen die een nauwkeurigheid van 1% 
hadden, enzovoort.[46] 
Piagets ontwikkeling als genetisch epistemoloog kent 

prachtige voorbeelden van dat exacter worden. 
Om te beginnen, rond 1920 maakte hij zich los van de 
tstpsychologie. In 1936 schreef hij: 'een goed gedane 

observatie [...] overtreft alle statistieken'.[47] En in 1972 zei hij 
in een vraaggesprek met de Belgische radio: 'Ik geloof niet in 
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tests, want die geven je een meting van de resultante, niet van 

het proces. [...] Om een intelligentie te bepalen moet je het 
vermogen nagaan en niet alleen de prestaties van een 
bepaald ogenblik'. En inderdaad: als iemand wel in staat is tot 

een concrete ordening naar één variabele maar nog niet naar 
twee, dan kan met hier desgewenst het getal 4 aan verbinden, 
namelijk voor de vierde fase. 

 
Een ander voorbeeld is dat Piaget in het begin met plaatjes 
het logische ordenen van kinderen onderzocht: welke volgorde 

zouden ze zien in door elkaar liggende plaatjes waarvan 
gezegd is dat ze één verhaal vormen?[48] Later verrichtte hij 
in het kader van het onderzoek naar de genese van de 

ordinale getallen seriatieproeven. Welnu, onderzoek als met 
10 stokjes van 9, 9,8, 10,6, ... en 16,2 centimeter is uiteraard 
veel exacter dan met plaatjes die ontleend zijn aan de Poolse 

psycholoog Dawid (Intelligencja, Warschau, Wende, 1911). 
(Een voorbeeld van plaatjes van Dawid in het artikel van 
Piagets en Krafft. Op vier plaatjes is te zien hoe een teef een 

rivier oversteekt met haar vier puppies. Op plaatje 1 lopen ze 
gevijven door het landschap. Op plaatje 2 staan ze voor een 
beek waar de teef wel over kan maar de puppies niet. Op 

plaatje 3 gaat de teef als een brug over de beek staan, met 
haar voorpoten op de ene oever en haar achterpoten op de 
andere.  

Op plaatje 4 lopen de puppies over de teef als brug. De 
onderzoeker legt de vier plaatjes in de volgorde 2,1,4,3 voor 
het kind en zegt: 'Kijk eens naar deze plaatjes. Ze beelden 

één verhaal uit (nadruk op "één"). Al deze plaatjes stellen 
hetzelfde verhaal voor, maar ik heb ze door elkaar gelegd. Jij 
gaat ze zo leggen dat het een vervolgverhaal wordt. Je legt 

het begin hier en het einde daar'. Het kind mag er zo lang over 
doen als het wil en het mag ook veranderingen aanbrengen. 
Na de eerste poging vraagt de onderzoeker het verhaal te 

vertellen. Een kind van 6;10, dat de plaatjes in de volgorde 
2,4,3,1 legt, vertelt: 'Daar kijken ze in het water; dan is er een 
hond die verdrinkt; dan gaan de kleintjes allemaal op de 

moeder; dan zegt de moeder dat ze daar moeten blijven en 
dan komt de moeder terug. Ze is heel blij; ze heeft haar hond 
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terug kunnen halen. Dan gaan ze weg'.[48]) 

 
Kortom, methodologisch geïnspireerde kritiek haalt objectiviteit 
en exactheid door elkaar: iets is nog geen objectief feit als het 

van een getal is voorzien of aan een statistische maat 
beantwoordt. Objectiviteit heeft betrekking op het kenveld, 
terwijl operaties mettertijd exacter kunnen worden, wat nog 

niet betekent dat hun minder exacte voorgangers ook minder 
objectief zijn. De genetische epistemologie is dus onaangetast 
door kritiek die steunt op methodologische doctrines en/of op 

'geavanceerde onderzoekstechnieken' die slechts 
schijnexacte artefacten afleveren. Uitgerekend de exacte 
vakken bevestigen dit. Maar zelfs bij een methodologisch 

deugdelijk experiment dat de genetische epistemologie 
weerspreekt, hoeft de theorie niet zonder meer verworpen te 
worden. Immers, het kan zijn dat zich in het voorgaande 

assimileren een nieuwe verrassing voordoet, zodat opnieuw 
accommodatie en controlearbeid - en dus assimilatie - vereist 
zijn. 

 
We sluiten deze paragraaf af met Piagets duiding van 
empiristische en/of positivistische kritiek op zijn werk. 

Enerzijds constateert hij dat veel vakgenoten impliciet empirist 
en/of positivist zijn, posities waavan hij zelf expliciet de 
onhoudbaarheid heeft aangetoond, terwijl ze anderzijds de 

kennisleer als een onderdeel van de filosofie blijven zien. 
Volgens Piaget is men daarom bang voor een terugval van de 
psychologie naar de filosofie: 'Als men niet in den blinde wil 

werken en niet schatplichtig wil blijven aan naïeve 
epistemologieën, is het de eerste plicht van genetische 
psychologen zich op de hoogte te stellen van 

epistemologische oplossingen (namelijk voor het vraagstuk 
omtrent de wisselweking tussen subject en object; EV) en hen 
na te trekken met behulp van de feiten die men verzamelt' en 

'Maar dat betekent in genen dele dat de psychologie zich weer 
in de filosofie zou moeten integreren, waarvan zij zich vroeger 
heeft losgemaakt, want interdisciplinair onderzoek 

veronderstelt methodes die het gemeen heeft met 
experimentele verificatie (zoals in de natuurkunde en in de 
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biologie; EV) en deductieve formalisaties (zoals in de logica; 

EV), en er is niets gemeenschappelijks tussen de wijzen van 
wetenschappelijke verificatie en filosofische speculatie of 
zuivere "reflectie"'.[49] 

 
2.7 Leertheorieën en psychoanalyse 

 

Vaak behandelt men de genetische epistemologie als een 
apart hoofdstuk in de psychologie. Ten onrechte, niet alleen 
vanwege het voorafgaande, maar ook omdat Piaget zich 

steeds met de belangrijkste stromingen heeft verstaan. We 
staan stil bij de psychometrie, de leertheorieën en de 
psychoanalyse. Eigenlijk zou de Gestaltpsychologie van 

Köhler en Wertheimer niet mogen ontbreken. Omdat ik daar 
niet in thuis ben en zij in de Nederlandse psychologie geen rol 
van betekenis speelt, stip ik slechts aan dat Piaget onder meer 

in de context van het waarnemen vaak over de 
Gestaltpsychologie heeft geschreven, steeds met veel 
instemming en waardering maar ook met correcties vanuit zijn 

eigen experimenten. 
 
 

 
Piagets houding jegens de psychometrie is al een paar keer 
aan bod geweest. Ik voeg hier slechts een citaat van Drenth, 

een vooraanstaande testpsycholoog, aan toe. 'Ook uit het 
werk van Piaget, die op de theorie van bijvoorbeeld de 
cognitieve ontwikkeling van het kind een enorme invloed heeft 

gehad, zijn toch relatief weinig echt goede, genormeerde en 
op grote schaal bruikbare tests naar voren gekomen'. [50] 
'Relatief weinig'? 'Helemaal geen' voorzover ik weet. Om te 

beginnen, Piaget maakte zich rond 1920 in zekere zin uit de 
testpsychologie los, namelijk door de antwoorden niet per kind 
op te tellen, maar door ze vraag voor vraag over alle kinderen 

langs te lopen. In verband met omkeerbaarheid (i.c. bij Piaget 
zelf) is dit dus een zeer interessante gang van zaken. 
Bovendien zijn psychometrische tests vanwege hun puur 

methodologische in plaats van vakinhoudelijke basis een 
duidelijk voorbeeld van 'schatplichtigheid aan naïeve 
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epistemologieën'. Het valt dan ook niet te verwachten dat de 

genetische epistemologie en de psychometrie, net als de 
scheikunde en de alchemie, ooit weer zullen samenkomen 
sedert Piagets wending rond 1920. 

 
De leertheorieën gaan uit van stimulus-respons- of S-R-
schema's en definiëren de psychologie als de wetenschap van 

het gedrag. Vanuit de genetische epistemologie stellen we 
vast dat S-R-schema's niet aan de operaties toekomen. Zie 
hoe Aristotelianen ter verklaring van het etmaal de zon om de 

aarde laten draaien, terwijl Copernicanen de aarde een 
jaarlijkse tocht om een stilstaande zon en een dagelijkse 
rotatie om de eigen as toedenken. En zie de per fase andere 

herinnering aan A>B>...>J. De psychologie is dan ook niet de 
wetenschap van het gedrag, maar van de operaties. Zeker, 
operaties komen in het gedrag tot uiting en leveren zo 

indicaties op voor de vraag of hetgeen de onderzoeker over 
hen beweert, verankerbaar geacht mag worden of niet. In die 
zin moeten de leertheoretische uitgangspunten herduid 

worden, bijvoorbeeld door Piaget: 'Het schema moet dus niet 
uitgeschreven worden als S-->R maar als S<-- -->R of 
preciezer nog S(A)R, waarbij A de assimilatie van de stimulus 

aan een bepaald (circuit) van reactiemogelijkheden voorstelt, 
wat de bron vormt van de respons'.[51] Stimuli worden dus als 
waarnemingsoperaties herduid en responsen als 

handelingsoperaties. 
De reflexen en het leren kunnen dan niet ongewijzigd blijven. 
Waar de klassieke leertheorieën ook hogere vermogens als 

taalverwerving en persoonlijkheid terugbrengen tot reflexen, 
laat de genetische epistemologie zien hoe reflexen 
sensorimotorische circuits vormen; hoe daar de 

preconceptuele operaties uit ontstaan; enzovoort. [52] En 
terwijl leertheoretici bijvoorbeeld stellen dat kleuters via 
voordoen en dergelijke geleerd (in de zin van 'onderwezen') 

kan worden te conserveren, werpt de genetische 
epistemologie tegen dat ze de gewenste reactie op de korte 
termijn imiteren[53], maar op de lange termijn vergeten. Een 

enkele reactie vormt immers nog geen kennisstruktuur en die 
is nodig voor een stabiel geheugen en voor reproductie op 
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basis van inzicht. 

Van hun kant hebben veel leertheoretici S-R uitgebreid tot S-
X-R, met X voor mediërende informatie, interveniërende 
variabelen, zwarte doos, enzovoort. Bij deze geliberaliseerde 

versies loert echter altijd het gevaar om de hoek dat binnen X 
een tweedeling wordt gepostuleerd: adekwate en inadekwate 
ideeën, goede en foute stategieën, enzovoort. Buiten 

beschouwing blijft dan dat er nog een derde categorie is: 
'adekwaat en goed in wording'. De herinterpretatie van stimuli 
en responsen moet dan ook aangevuld worden met de 

herinterpretatie van X tot denkoperaties, namelijk tussen 
waarnemings- en handelingsoperaties. 
 

Tot slot de psychoanalyse. In oktober 1920 werd Piaget lid 
van de Zwitserse psychoanalytische vereniging. Kort na zijn 
komst in Genève in 1921 begon hij een leeranalyse, die acht 

maanden zou duren, bij Spielrein, een analytica die Freud 
persoonlijk kende en een belangrijke rol heeft gespeeld bij de 
totstandkoming van Jungs begrippen 'anima' en 'animus'. [54] 

Piaget vond die leeranalyse een boeiende ervaring: 'Het was 
frappant al die complexen bij jezelf terug te vinden'. Maar 'ik 
zag in de interessante feiten die de psychoanalyse naar voren 

bracht, niet de noodzakelijkheid van de verklaring die zij me 
wilde opdringen'.[55] 
 

In september 1922 hield Piaget op het 7e internationale 
psychoanalytische congres in Berlijn een lezing over het 
symbolische denken. Freud bevond zich onder het gehoor.  Ze 

hebben toen met elkaar gesproken. Het is mij niet bekend dat 
Freud Piaget ergens heeft geciteerd en hoe hij over diens 
werk oordeelde.[56] 

 
In 1936 verliet Piaget de analytische vereniging. Maar net als 
de Gestaltpsychologie heeft hij de psychoanalyse steeds hoog 

gehouden. Ook corrigeerde hij haar in het licht van zijn eigen 
werk. Een goed voorbeeld hiervan is zijn lezing voor de 
American Society of Psychoanalysis  in 1970.[57] Hierin 

verstaat hij zich met het psychologische onbewuste. 
Bewustwording vat hij niet op als een soort oplichting in een 
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verduisterde ruimte die de voorwerpen daarin ongemoeid laat, 

maar als een 'reconstructie op een hoger nivo van wat op een 
andere manier al op een lager nivo is georganiseerd'. Anders 
gezegd, bewustgeworden inhouden zijn 'het resultaat van een 

verborgen functioneren van de psyche en geen deel van dit 
functioneren zelf'. Dat geldt voor al het opereren, zowel met 
gevoelens als met externe toedrachten zoals het omgaan van 

kinderen met een pingpongballetje. Kleuters, die het balletje 
met effect terug kunnen laten komen en weten wat ze 
daarvoor moeten doen (ze zijn zich daar dus in 

sensorimotorische zin bewust van), denken dat ze het balletje 
slechts voorwaarts laten rollen en dat het uit zichzelf terug 
komt. Desgevraagd menen ze het op zijn heenreis voorwaarts 

te zien rollen. Pas met 12;0 realiseren kinderen zich dat ze het 
balletje twee bewegingen meegeven: een terugwaarts 
rollende, die ze ook zien, en een voorwaarts schuivende. 

Wanneer we bedenken dat het balletje een samengestelde 
beweging maakt, wordt duidelijk dat het tweede nivo van de 
concreet-operationele intelligentie (rond 10;0) een voorwaarde 

is om een toedracht, die men wel al 'in de vingers' heeft vanaf 
6;0, ook onder woorden te brengen. 
 

Welnu, iets dergelijks geldt voor het omgaan met gevoelens: 
niet de inhoud van een gevoel is bepalend voor de 
representatie, maar het operatienivo dat nu eenmaal 

beperkend kan werken wanneer één gevoel vele verbindingen 
heeft, met de verschillende gebieden des levens, met 
emotioneel belangrijke verhoudingen, enzovoort.  

Veel analytici en psychologen werken aan een synthese van 
de psychoanalyse en de genetische epistemologie. Ik noemde 
Mahler al, maar ga nu slechts in op de lijn van de Newyorkse 

psychiater Levenson.[58] In 1972 herinterpreteerde hij met 
Piagets strukturalisme de overdracht als een inhoud-vorm-
transformatie. Deze doet zich voor, telkens als therapeutisch 

materiaal en therapiezitting elkaar in gevoelsmatig opzicht 
weerspiegelen, zoals wanneer een cliënt geen contact voelt 
met zijn therapeut als hij over zijn eenzaamheid vertelt. Deze 

optiek heb ik verder uitgewerkt, eerst met zelfkennispatronen 
(waarin zich een gevoelsmatige parallel tussen meer dan twee 
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zaken kan voordoen, bijvoorbeeld tussen vijf verschillende 

voorvallen), later door de genese van zelfkennispatronen bij 
kinderen tot 16;0 te onderzoeken.[41] Onder meer zo wordt 
gestalte gegeven aan Piagets woorden in diezelfde lezing uit 

1970: 'Ik ben ervan overtuigd dat er een tijd zal komen dat de 
psychologie van de cognitieve functies en de psychoanalyse 
zullen opgaan in een algemene theorie die beide zal 

opwaarderen door elk te corrigeren'. 
 
2.8 Erkenning en toekomst 

Veel is nog niet aan bod geweest. Ik vestig in deze laatste 
paragraaf daarom kort de aandacht op twee mijns inziens 
belangrijke werken. Het eerste is één van Piagets favoriete 

boeken: Biologie et connaissance (1967). Kernthema is dat de 
biologie en de psychologie slechts kunnen gedijen bij een 
interactionistische positie, in de biologie tussen het organisme 

en zijn omgeving, in de epistemologie tussen de kenner en de 
empirie. Zijn biologische betoog staaft hij met 
onderzoeksmateriaal, onder meer verkregen aan Sedum-

plantjes. Evenmin mag onvermeld blijven Psychogenèse et 
histoire des sciences (met Garcia; 1983, postuum). Hierin 
worden diverse wetenschapshistories en psychogeneses, ook 

in hun onderlinge samenhang, geschetst. Met name 
natuurkundige, mechanische, meetkundige en algebraïsche 
begrippen passeren de revue. 

Om zijn werk is Piaget alom bekend en erkend. In totaal 
ontving hij meer dan dertig eredoctoraten, waaronder die aan 
de Universiteiten van Harvard (het eerste, in 1936), New York 

(Rockefeller) en Cambridge. Ook werd hij in talrijke 
wetenschappelijke academies gekozen: die van Rome, van 
Boston, van Brussel, enzovoort. In de derde plaats is er het 

Archives Jean Piaget (Rue de Saussure 6, Genève; dit adres 
is op 20 juni 2005, als dit artikel op internet wordt geplaatst, 
gewijzigd in Boulevard du Pont d'Arve 40, Genève). Het werd 

opgericht om Piagets werk integraal te bewaren. Omdat hij 
zelf niet wilde dat het een mausoleum zou worden, brengt het 
ook het werk van anderen op het gebied van de genetische 

epistemologie bijeen. Tot slot zijn er vele prijzen. Ik noem 
slechts de Erasmusprijs die hij in 1972 uit handen van prins 
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Bernhard kreeg. Piaget schrijft erover dat hij de plechtigheid 

dermate eenvoudig vond dat hij vergat hoe hij zich bij zo'n 
gelegenheid had te gedragen. Als verwoed roker van 
meerschuimen pijpen stak hij zijn pijp op, hetgeen Bernhard 

eveneens naar de pijp deed grijpen.[59] 
 
Over op de toekomst. Hoe ziet die er voor de genetische 

epistemologie uit? De beantwoording hiervan zal ons op een 
nieuw onderwerp brengen. 
Mijn standpunt is dat zal blijken dat Piaget, zonder in alles 

gelijk te hebben, de psychologie revolutionair heeft gewijzigd, 
met als resultante het einde zowel van de filosofische 
wetenschapsleer als van empiristisch en positivistisch sociaal-

wetenschappelijke onderzoek. Ik zeg dit om drie redenen. Ten 
eerste, ik zie de genetische epistemologie bevestigd zowel in 
replicaties van vele van Piagets experimenten als in 

wetenschapshistorisch onderzoek.[60] Ten tweede, de 
methodes van de genetische epistemologie zijn heel 
vruchtbaar in mijn persoonlijkheidsonderzoek. 

Ten derde, er is één eigenschap waarin de genetische 
epistemologie me uitzonderlijk krachtig toelijkt en die ik mis in 
alle andere epistemologieën waar ik mee vertrouwd ben: de 

genetische epistemologie is zelfgeldig of autovalide. Dit vraagt 
om een verduidelijking. 
Zelfgeldigheid is de eigenschap van een kennistheorie dat zij 

op haarzelf van toepassing is. Omdat een epistemologische 
benadering over kennis gaat, moet zij ook voor haar 
aanhangers gelden. Zij beweren immers geldige, betrouwbare 

en toepasbare[61] kennis over kennis te hebben. Hier volgen 
twee voorbeelden van een niet-zelfgeldige kennistheorie. 
 

Descartes nam in zijn rationalisme aan dat 'wat wij helder en 
welonderscheiden kunnen denken, waar is'. [62] Welnu, indien 
dit zo is, dan moet het ook op waarheid berusten dat er 

mensen zijn die helder en welonderscheiden kunnen denken 
dat Descartes' rationalisme geen geldige kennisopvatting is 
over intersubjectieve kennis. Het tweede voorbeeld is het 

behaviorisme van Skinner. Deze had expliciet 
epistemologische bedoelingen en stelde dat we de 
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buitenwereld realiter waarnemen en dat kennis, ook die in de 

natuurwetenschappen, tot stand komt via conditionering, door 
'natuurlijke contingentie van de fysische buitenwereld'. [63] 
Welnu, Skinner en zijn medestander hebben meer dan 50 jaar 

anderen tot hun behaviorisme kunnen conditioneren, zoals 
bekend met weinig succes. Kennelijk is dat behaviorisme geen 
goede bekrachtiger en ziet de epistemologische wereld er 

anders uit dan Skinner ons voorhoudt (zie echter ook andere 
overwegingen in de paragraaf 'Leertheorieën en 
psychoanalyse' en elders[64]). 

 
Anders dan Descartes' rationalisme en Skinners behaviorisme 
is de genetische epistemologie wel zelfgeldig. We schetsen 

vijf categorieën en wijzen daarbij zo veel mogelijk terug naar 
paragrafen in dit artikel. 
(a) Assimilatie en accommodatie wisselden bij Piaget elkaar 

af. Bijvoorbeeld, kinderen van 10;0 antwoordden in strijd met 
de logica van volwassenen 'Marie' ('Het denken van patiënten 
en van kinderen') en 'Suzanne' ('Ontogenese van strukturen') 

en Gérard van 1;1 keek onder een zetel en niet onder een 
bank ('Objectpermanentie'). 
(b) Ook bij Piaget groeide exactheid van binnen uit. Zo 

onderzocht hij ordenen op den duur met 10 stokjes van exacte 
afmetingen ('Empirie en exactheid'). 
(c) Dat ook Piaget differentieerde en herintegreerde, komt 

onder meer tot uiting bij 'taal' en 'sociaal': nadat hij zich van 
beide had losgemaakt, nam hij ze in zijn operationele 
benadering op ('Beperkt?'; zie ook het slot van noot 13). Een 

ander voorbeeld is dat hij na wetenschapshistorische inspiratie 
(slot van 'Het denken van patiënten en van kinderen' en 
'Strukturen en conservatie') en na zijn onderzoek bij kinderen 

interdisciplinair onderzoek ging bedrijven ('Interdisciplinair 
onderzoek').  
(d) Bij Piaget nam de operationele omkeerbaarheid toe. Een 

voorbeeld is een standaardprocedure in empirisch onderzoek: 
het controleren via een omkering. Zo maakte hij in de proef 
naar conservatie van aantal eerst de ene rij langer, dan de 

andere. Een ander voorbeeld is dat Piaget tijdens zijn 
testwerkzaamheden alle kinderen vraag voor vraag doornam 

http://www.stichtinghistos.nl/artpiaget.htm#63
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in plaats van alle vragen kind voor kind ('Het denken van 

patiënten en van kinderen' en 'Leertheorieën en 
psychoanalyse'). 
(e) Tot slot Piagets interactionisme. Hij stond direct in contact 

zowel met ontdekkende kinderen als met de 
wetenschapshistorie, net zoals die kinderen en onderzoekers 
direct met hun kenveld omgingen (passim). 

 
Dan kunnen we nog laten zien dat ontwerpers van alternatieve 
epistemologieën volgens de genetische epistemologie zijn 

begonnen, wat een stap verder gaat dan de 
zelfgeldigheidsstelling. Twee voorbeelden. Het klassieke 
empirisme ('Kennis komt uit ervaring') is voortgekomen uit de 

verwondering van Newtons tijdgenoten, die in de scholastiek 
en/of het rationalisme waren opgeleid, dat over 
intersubjectieve kennis langs empirische weg beslist kan 

worden. 
In Kants tijd vierde het klassieke empirisme hoogtij zodat het 
een opmerkelijk feit was dat Copernicus' heliocentrische 

theorie er eerder was dan haar empirische verankering door 
Kepler en Galilei. Kant vroeg zich af hoe kennis aan de 
ervaring vooraf kon gaan (en beantwoordde die vraag met 

agenetische apriori's). 
 
Het bovenstaande laat zich generaliseren en dus concluderen 

we dat de genetische epistemologie zelfgeldig is en de overige 
kennistheorieën niet. Bovendien beschrijft de genetische 
epistemologie waarom ontwerpers van andere 

kennistheorieën epistemologie begonnen te bedrijven. 
Zelfgeldigheid, psychogenetische en wetenschapshistorische 
verankerbaarheid, ook in de geschiedenis van de 

epistemologie: het zijn even zovele bevestigingen van Piagets 
kijk op de toekomst van zijn werk: 'Ik heb de overtuiging, 
illusoir of gefundeerd (en waarvan alleen de toekomst zal 

uitwijzen in hoeverre zij op waarheid berust of op simpele 
trotse hardnekkigheid), dat ik een algemeen bouwwerk tot 
stand heb gebracht, dat bijna evident is maar nog vol leemten 

zit, op zodanige wijze dat als men die gaat opvullen, men 
ertoe gebracht zal worden er op verschillende manieren 
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nieuwe facetten aan te onderscheiden, zonder overigens de 

grote lijnen van het systeem tegen te spreken, maar ze 
veeleer te integreren in nieuwe interpretaties'. [65] 
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