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INLEIDING

"... no better theory can ever be
constructed on its ruins ..."
Sir Peter Medawar

m

et de opkomst van de computer als een macnine die m staat is
tot cognitieve verrichtingen li]kt zich een nieuw hoofdstuk te openen in de psychologie. Voor het eerst kunnen streng geformaliseerde theorieën ontwikkeld worden over complexe, mentale processen.
Processen waarmee de psycholoog zich decennia lang niet heeft kunnen bezighouden zonder tegenover zijn behavioristisch geïnspireerde vakgenoten het odium op zich te laden onwetenschappelijk te
zijn (vgl. Beloff, 1973, p. 163).
Al eerder was het inzicht doorgebroken dat het behaviorisme
op weinig minder neerkomt dan een denkverbod met betrekking tot
die funkties - denken, voorstellingsvermogen, taaibegrip, enzovoort - die men juist voor de meest menselijke pleegt te houden.
"... we have addressed only glancingly, if at all, those contexts
of human function which are most valued by the judgement of civilization", zo konstateert Koch in 1964, en hij acht de tijd gekomen om voor eens en voor goed een eind te maken aan de nachtmerrie
(1) van het behaviorisme (Koch, 1964, p. 5, 6 ) . Kochs wens is sneller in vervulling gegaan dan hij heeft kunnen vermoeden. Weinig
takken van de empirische psychologie maken een zo snelle en verrassende bloei door als de cognitieve psychologie.
Het is de these van dit proefschrift dat deze ontwikkeling
nieuwe mogelijkheden opent tot diskussie met de psychoanalytische
theorie, en dat ze de kritiek die vanuit de akademische psychologie op de psychoanalytische theorie wordt uitgeoefend voor een deel
doet verouderen.
1.1. De kritiek op de psychoanalytische theorie
De kritiek die de psychoanalytische theorie binnen de akademische psychologie ondervindt draagt nog steeds een bij uitstek
behavioristisch stempel. Ik heb daarbij het oog op vooral drie
aspekten. De psychoanalytische theorie wordt afgewezen, ten eerste
1

omdat ze niet voldoet aan de vereisten van logische samenhang en
toetsbaarheid waaraan een wetenschappelijke theorie moet voldoen,
ten tweede omdat ze over interne, mentale processen handelt en in
de derde plaats omdat ze onbewuste processen veronderstelt.
(1) De psychoanalytische theorie is een reusachtig bouwwerk
waarvan de struktuur en samenhang nauwelijks te overzien zijn.
Eigenlijk kan men niet spreken van één samenhangende theorie,
maar is er eerder sprake van een verzameling van theorieën die ieder uit tientallen, zo niet honderden uitspraken zijn opgebouwd.
Als een theorie zoveel uitspraken omvat, wordt het vrijwel onmogelijk om de logische implikaties van de theorie te overzien.
Voor een wetenschappelijke theorie is het echter een eerste vereiste dat welomschreven konsekwenties uit de assumpties van de
theorie kunnen worden afgeleid, zodat men op basis van logische
overwegingen en voorafgaande aan enig onderzoek van empirische
gegevens kan beslissen of een beweerde konsekwentie wel of niet
uit de theorie voortvloeit. De psychoanalytische theorie staat,
aldus Nagel (1960, p. 39 e.V.), een dergelijke logische deduktie
niet toe. Want nog afgezien van de veelheid van proposities die de
theorie omvat, zijn deze proposities vaak zo vaag en metaforisch
verwoord, dat het niet uit te maken is welke gevolgtrekkingen de
theorie toelaat.
Dit houdt in dat ook wanneer de psychoanalyticus een uitspraak
doet die zich voor empirische toetsing leent (bijvoorbeeld: 'Omstreeks het vierde jaar beschouwen jongens hun vader als rivaal'),
het zeer de vraag is of met de toetsing van zo'η stelling tevens
de achterliggende psychoanalytische theorie bevestigd of weerlegd
kan worden (vgl. Farrell, 1961).
Gelet op deze stand van zaken kan men twee dingen doen om voor
de psychoanalytische theorie een meer wetenschappelijke status te
verwerven. Men kan eerst pogen de gehele, hiërarcnische bovenbouw
van de theorie zodanig te systematiseren en te herformuleren tot
deze aan de eisen van logische konsistentie voldoet, om daarna tot
toetsing van de empirische basisproposities over te gaan. Men kan
echter ook, omgekeerd, eerst trachten na te gaan m hoeverre deze
basisproposities valide zijn en zich pas als dat gebleken is, om
de theoretische bovenbouw bekommeren.
Binnen de akademische psychologie is vooral voor deze laatste
2

strategie gekozen. In een recent overzicht van experimenteel onderzoek met betrekking tot psychoanalytische theorie vinden we
haar nog eens fraai geformuleerd: "If the basic propositions of
the theory can be validated, then is the time to worry about the
highest-order propositions, and the difficulties to which they
give rise; if validation fails, then the highest order propositions fail ipso facto, and need not worry us any further" (Eysenck
& Wilson, 1973, p. 1 3 ) .
Deze benadering heeft psychoanalytici van meet af aan ongelukkig gestemd omdat zi] geheel voorbij gaat aan de complexiteit van
de psychoanalytische theorie. Men kan niet, zo betoogt Rapaport,
een enkele uitspraak uit het geheel van de psychoanalytische theorie losmaken en als op zichzelf staande stelling onderzoeken, zonder daarmee de betekenis van deze uitspraak aan te tasten, en hij
verwijt de psychologen die zich aan dit soort onderzoek bezondigen "a blatant lack of interest in the meaning within the theory
of psychoanalysis of the propositions tested" (Rapaport, 1959,
p. 142). Hij

wordt hierin bijgevallen door Hilgard

re deze moet erkennen dat één
in een theorie, m

(1962) in zover-

enkele hypothese, die ingebed ligt

geen enkele belangrijke zin van het woord kan

worden weerlegd of bevestigd, zonder dat men meer weet van de
theorie. Wat nodig is, is inderdaad een rekonstruktie van de psychoanalytische theorie, zodat deze de logische hechtheid krijgt
die voor een toetsbare theorie vereist is. Hilgard acht dit echter slechts realiseerbaar in kleine stapjes, waarbij steeds enkele proposities worden samengevoegd tot een kleinere subtheorie,
die dan getoetst en eventueel verder uitgebouwd kan worden.
Van een rekonstruktie van de psychoanalytische theorie die
enigszins recht doet aan de complexiteit van deze theorie is tot
op heden niets terecht gekomen. Men moet ook vrezen dat de intentie daartoe binnen de akademische psychologie nauwelijks serieus
aanwezig is geweest. Wanneer deze zegt de bestudering van de complexe mentale mechanismen die de psychoanalytische theorie veronderstelt liever op te schorten totdat de meer empirische uitspraken van de theorie zijn onderzocht, dan is het ook omdat ze au
fond niet het minste geloof hecht aan theorieën die betrekking
hebben op interne mentale

processen.
3

(2) In zi^n boek 'Beyond Freedom and Dignity' legt Skinner
(1971) nog eens geduldig uit hoe alle natuurwetenschappen door
een fase hebben moeten gaan, waarin verschijnselen werden toegeschreven aan een m de dingen inwonende kracht of eigenschap (ib.
p. 13 e.V.). Terwijl natuurkunde en biologie al vri] spoedig dit
soort verklaringen hebben laten vallen, is deze stap wat de studie van het menselijke gedrag betreft, zo stelt hij, nog steeds
niet definitief genomen. Intelligente mensen geloven weliswaar
niet langer dat de mens door demonen bezeten wordt, maar het menselijke gedrag wordt nog algemeen toegeschreven aan innerlijke
instanties, intenties, doelstellingen, plannen, enzovoort. Omdat
de werkelijke oorzaken voor het gedrag van een persoon ons ontgaan,
hebben we de neiging om dit gedrag toe te schrijven aan als het
ware een onzichtbare persoon die in hem woont, en de psychoanalytische theorie met haar 'Ik', 'Es' en 'Uebench' onderscheidt
zelfs drie van deze innerlijke personages.
Skinner meent dat voor deze archaïsche verklaringswij ze in
het wetenschappelijke onderzoek van het menselijke gedrag niet
langer plaats is. "We can follow the path taken by physics and
biology by turning directly to the relation between behaviour and
the environment and neglecting supposed mediating states of mind.
Physics did not advance by looking more closely at the jubilance
of a falling body, or biology by looking at the nature of vital
spirits, and we do not need to try to discover what personalities,
states of mind, feelings, traits of character, plans, purposes,
intentions ... really are, in order to get on with a scientific
analysis of behaviour" (lb. p. 20).
Nu vertegenwoordigt Skinner ongetwijfeld een radikaal behavioristisch standpunt ten aanzien van de rol van interne mentale
gebeurtenissen in de verklaring van het menselijke gedrag. De
hartgrondige weerzin tegen theorievorming omtrent interne determinanten van gedrag treffen we echter ook aan bij meer liberale
behavioristen, die in principe rekening willen houden met de invloed van cognitieve variabelen op het gedrag.
Een voorbeeld daarvan is Bandura (1970, p. 72 e.v.) die de
noodlottige gang van zaken schetst welke zich voordoet, zodra men
een bepaald gedrag herleidt tot een hypothetische faktor ъп de
mens. In de klinische praktijk neemt zo'n faktor (Bandura doopt
4

hem spottend 'zoognick') al gauw de gedaante aan van een intrapsychische instantie die achter het gedrag werkzaam is en waarvan
het gedrag slechts de symptomatische expressie is. De zoognick
wordt tot ware oorzaak van het gedrag verheven en weldra is de
doelstelling van de therapie niet langer een gedragsprobleem op
te lossen, maar om de kwaadaardige zoognick onschadelijk te maken,
Gedragsverandering zal niet slechts als oppervlakkige symptoombestrijding worden afgedaan, maar zelfs als gevaarlijk kunnen worden aangemerkt, omdat het de zoognick zou kunnen dwingen zich in
andere, even ernstige symptomen te manifesteren. Een voldoende
charismatische woordvoerder van de zoognicktheorie, zo gaat Bandura verder, zou ongetwijfeld een aanzienlijke aanhang om zich kunnen verzamelen met hetzelfde vurige geloof in het vitale belang
en de machtige invloed van zoognicks als men aantreft bij aanhangers van libidinale krachten. Oedipale complexen, kollektieve onbewusten, en zelfdynamismen. "Finally, humanists would embrace
zoognick theory as more befitting the complexities of human beings
than those simplistic mechanistic doctrines that stubbornly insist
that the zoognick is the deviant behavior rechristened" (ib.)
Deze afwijzing van een psychologie die zich bezighoudt met hypothetische interne processen en entiteiten berust niet alleen op
de vrees dat zulks in de therapeutische praktijk tot veronachtzaming van de werkelijke problemen kan leiden. Er schuilt de meer
principiële, wetenschapstheoretische opvatting achter, dat men uiterst terughoudend moet zijn met de invoering van theoretische begrippen die niet direkt te relateren zijn aan publiek vast te stellen en dus 'objektief' observeerbaar gedrag. De geschiedenis van
de psychologie heeft immers geleerd dat wanneer men dit toelaat de
deur geopend is voor hele stelsels van beweringen die volstrekt
immuun zijn voor empirische weerlegging om de eenvoudige reden dat
de relatie tussen theoretische termen en observeerbaar gedrag in
het vage wordt gelaten.
Een bijzonder ongrijpbaar bestaan leiden in dit opzicht die
noties die op onbewuste mentale processen betrekking hebben.
(3) Een akademische psychologie die wil pretenderen een empirische wetenschap te zijn, zo betoogt Miles (1966), kan zich geen
spekulaties veroorloven over mentale processen die zich zouden
voltrekken in het duister van een noch voor publieke observatie,
5

noch voor private introspektie toegankeli3k onbewuste. Voor de
verklaring van het menselijke gedrag zijn dergelijke spekulaties
ook geheel overbodig. Net zoals een 'bedoeling' niet anders dan
een bepaalde te verwachten sekwentie van gedragingen is die vergezeld gaat van een verbale discriminerende responsie, en zeker
géén kausaal werkende variabele in de mens is, kan het spreken
over 'onbewuste bedoelingen' of 'onbewuste wensen' hoogstens worden opgevat als aanduiding voor gedragingen die een persoon stelt
zonder dat hij zelf tot een het eigen gedrag onderscheidende verbale responsie in staat is.
Begrippen als 'bedoeling', 'motief' verwijzen niet naar verborgen gebeurtenissen in een 'mentale', 'parafysische' wereld,
en nog minder geldt dit als men er het adjektief Onbewust' aan
toevoegt (Miles, 1966, p. 97). De veronderstelling van onbewuste
processen in de mens die van invloed zouden zijn op diens gedrag
is kortom overbodig: 'Eliminating the unconscious' zo luidt dan
ook de titel die Miles aan zijn boek meegeeft.
Getroost Miles zich nog de moeite de behavioristische alternatieven te demonstreren voor de onbewuste entiteiten die de psychoanalytische theorie veronderstelt, Nagel heeft aanzienlijk
minder geduld met dit aspekt van Freuds theorie: "... as for the
notions of unconscious psychical processes possessing causal efficacies - of unconscious, causally operative motives and wishes
that are not somatic dispositions and activities - I will not
venture to say that such locutions are inherently nonsense, since
a great many people claim to make good sense out of them. But in
all candor I must admit that such locutions are just nonsense to
me" (Nagel, 1960. p. 47).
Vatten we deze kritiek samen dan wordt de psychoanalytische
theorie afgewezen omdat ze een te gecompliceerde, logisch ondoorzichtige theorie is, die teveel begrippen omvat welke op mentale,
niet observeerbare processen betrekking hebben, en die tot principieel onkontroleerbare beweringen vervalt waar zij zich op onbewuste processen beroept.
Wanneer de akademische psychologie niet over onbewuste processen wil spreken, vervalt voor psychoanalytici de mogelijkheid
tot kritische gedachtenwisseling over een groot, essentieel gedeel6

te van hun theorie. Deze gedachtenwisseling wordt nog verder belemmerd als de akademische psychologie in het algemeen uiterst
spaarzaam wil zijn met theorievorming omtrent mentale processen
en in feite 'voorlopig' niet wil diskussiëren over zulke complexe
mentale mechanismen als de psychoanalytische theorie veronderstelt.
In dit licht bezien verwondert het niet dat de gedachtenwisseling tussen psychoanalyse en akademische psychologie inmiddels
vrijwel beëindigd is. Er heeft zich eenvoudig geen gemeenschappelijke taal kunnen ontwikkelen waarin psychoanalytici en psychologen over dezelfde onderwerpen kunnen theoretiseren. Het kurieuze
feit doet zich dan ook voor dat er twee vakliteraturen naast elkaar bestaan, een psychoanalytische en een psychologische, die in
een totaal verschillend jargon over menselijk gedrag spreken,
waarbij - te oordelen naar de literatuurverwijzingen - de behoefte
om van eikaars denkbeelden kennis te nemen verdwijnend klein is
geworden.1
1.2. De veroudering van de kritiek
Zag het er tot voor kort naar uit dat m deze stand van zaken
nauwelijks meer verandering was te brengen, de even onverwachte
als onstuimige ontwikkeling van de cognitieve psychologie heeft
hier een nieuw perspektief geopend. Deze ontwikkeling is merkwaardig genoeg vooral op gang gebracht door denkbeelden die buiten
het vakgebied van de psychologie naar voren zijn gekomen, in de
linguïstiek, de systeemtheorie en de informatica (in het bijzonder
de kunstmatige intelligentie betreffende).
Tot zijn verbazing ontdekt de psycholoog dat hier uitgebreide
en exakte theorieën worden ontwikkeld over cognitieve processen,
theorieën die in de vorm van computermodellen in staat blijken
gedragsverschijnselen te genereren die niet anders dan met termen
als 'intelligent', 'zinverlenend', 'intentioneel' kunnen worden
omschreven (vgl. Kempen, 1975, 1978). Ineens blijkt het mogelijk
om zinvol en op een strikt exakte manier te spreken over geheugenopslag, interne representaties van kennis, plannen, mferentieprocessen, kortom al die onderwerpen die gedurende lange tijd in
de empirische psychologie als 'mentalistisch' zijn afgedaan.
"Psychology has been issued a new license to conjecture", roepen
7

Miller, Galanter & Pribram in I960 uit, en men kan zeggen dat met
name in de laatste ¡jaren van deze vergunning gretig gebruik wordt
gemaakt. Theorieën worden ontworpen die in gecompliceerdheid niet
onderdoen voor de psychoanalytische, die handelen over mentale
entiteiten en processen die in zeer verwijderd verband staan met
het observeerbare gedrag dat zij uiteindelijk helpen verklaren,
en van welke processen als vanzelfsprekend wordt aangenomen dat
zij zich grotendeels buiten het bewustzijn afspelen.
Bezien wij deze omwenteling op elk van de genoemde punten
van meer nabij.
(1) Menselijk gedrag is complex en vereist daarom theorieën
die complex zijn. In dit verband is een opmerking van Forrester
(1968, p. 3-3) van belang. Deze wijst er op dat de mens niet in
staat is om gelijktijdig de verschillende facetten van een complex systeem te overzien en dat hij daarom de neiging heeft zo'η
systeem in onderdelen af te breken en zijn konklusies op de stu
die van de aparte onderdelen te baseren.
In de experimentele psychologie is deze nood tot een kardinale
deugd verheven: isolatie van één of enkele variabelen die vervolgens met slechts enkele andere variabelen in verband worden gebracht vormt het basisstramien van ieder onderzoek. Deze analytische werkwijze leidt tot het typische groeiproces dat theorieën
in de psychologie plegen door te maken. Een theorie omtrent een
bepaald verschijnsel start met enkele veelbelovende generalisaties die vervolgens geclausuleerd moeten worden naar aanleiding
van ieder onderzoek waarbij een nieuwe faktor in de beschouwing
wordt betrokken. Na verloop van tijd ontstaat er een omvangrijke
verzameling uitspraken die aangeven welke faktoren allemaal op
een verschijnsel van invloed zijn. In het gunstigste geval kan
men ook uitspraken doen over interakties tussen sommige van deze
faktoren. Hoe alle faktoren tegelijkertijd interakteren in de totstandkoming van het verschijnsel is echter een vraag waarop men
het antwoord veelal schuldig moet blijven. Anders gezegd: deze
analytische benadering mist de mogelijkheid om een
proaesmodel
op te stellen, waarin de konsekwenties van alle uitspraken te volgen zijn als stappen m ёбп in de tijd verlopend proces (vgl. Col
by, 1973, p. 256, Kempen, 1978).
In de regel moet men dan ook hulpeloos toezien hoe een theorie
8

verzandt in een groeiende stroom detail-uitspraken waarin alleen
met behulp van moeizame overzichtsartikelen nog enige samenhang
is te brengen. In deze psychologie is veelheid van faktoren, is
gecompliceerdheid, synoniem met logische ondoorzichtigheid en
daarmee ontoetsbaarheid. Vandaar de sterke hang naar eenvoud in
de theorievorming en de eis van spaarzaamheid bij de toevoeging
van nieuwe begrippen aan een theorie. Een theorie van de gecompliceerdheid als de psychoanalytische moet alleen al om deze reden
als logisch onhanteerbaar en daarmee als onwetenschappelijk worden afgewezen.
De opkomst van de computer en de ontwikkeling van programmeertalen die geschikt zijn voor de verwerking van met-numerieke,
symbolische data brengt in deze situatie fundamenteel verandering.
Voor het eerst krijgt de psycholoog een instrument in handen dat
hem in staat stelt zeer complexe theorieën te ontwerpen zonder
gevaar te lopen de logische samenhang uit het oog te verliezen;
theorieën die toereikend zijn om gedragsverschijnselen te verklaren en te genereren (patroonherkenning, oplossing van denkproblemen, taalproduktie, uiting van meningen, enzovoort) die eenzelfde
niveau van complexiteit bezitten als menselijk gedrag.
(2) Mentalistische termen die van de zijde van de behavioristische psychologie als archaïsch worden verworpen omdat ze inwendige entiteiten veronderstellen ('kennis' als innerlijke representatie van de wereld, 'intentie' als een innerlijk plan tot toekomstig handelen dat het handelen stuurt, enzovoort) ondergaan
hierbij een radikaal eerherstel. Zo wordt door 'onverdachte',
want exaktheid betrachtende, computerwetenschappers naar voren gebracht, dat het niet mogelijk is een computerprogramma dat over
geheugenrepresentaties beschikt, inferentieregels toepast, konklusies trekt, etcetera, naar zijn wezenlijke hoedanigheden te beschrijven en daarbij alle termen te vermijden die in het dagelijks
leven voor analoge menselijke verrichtingen worden gebruikt. Integendeel, zo meent Boden (1977, p. 429), "... those features of
computer function that are analogous to psychological aspects of
people can be identified only by psychological language".
Deze ontwikkeling heeft er sterk toe bijgedragen dat de psychologie zich weer welbewust tot taak durft te stellen zich bezig
te houden met mentale processen. Openlijk wordt tnans het inzicht
9

beleden "dat het kennisbestand van waaruit het menselijk handelen
bestuurd wordt, een zelfstandig ob^ekt van onderzoek uitmaakt",
sterker nog "dat 'de besturing van menselijk (en dierlijk) gedrag'
een geschikte definitie wordt van het objekt van, zoniet 'de' psychologie, dan toch het hoofdterrein van de psychologie" (Kempen,
1978).
(3) Onbewuste processen, tot voor kort pure nonsense genoemd,
vormen voor deze nieuwe cognitieve psychologie geen probleem meer.
Had Freud maar een iets andere taal gebruikt, zo lezen we nu
(Mandier, 1975, p. 2 ) , dan zou veel misverstand voorkomen zijn.
Mandier kontrasteert de beroering rond de Freudiaanse begripsvorming met betrekking tot het onbewuste met "the many-faceted 'unconscious' processes and mechanisms that crowd our present theories
of sensation, perception, cognition, learning, and syntax without
drawing the slightest concern about their 'scientific' status"
(ib., vgl. Beloff, 1973, p. 243).
Van het gehele cognitief interpreterende systeem waarmee de
mens is uitgerust zo vervolgt Mandier (p. 20 e.V.), is slechts
een klem deel voor het bewustzijn toegankelijk in vergelijking
tot de 'vast numbers of organizations and structures' die dit niet
zijn. En met instemming citeert hij Freud waar deze stelt dat het
onbewuste ons uit de gegevens waarover het bewustzijn beschikt
even onvolledig bekend is als de buitenwereld uit de gegevens die
de zintuigorganen verschaffen (Freud, 1900 , p. 617).
Niet voor alle psychologen is deze ommekeer even gemakkelijk
te verwerken. Wanneer in het kader van de attributietheorie geopperd wordt, dat het gedrag weleens beïnvloed zou kunnen worden
door cognities die het individu achteraf niet onder woorden kan
brengen, gaat dit Bern toch te ver: "... such claims can edge
dangerously close to metaphysics, and the next retreat into invisibility - that one of the ... cognitions itself is unknown to
the individual - snould surely be resisted mightily until all
other alternatives, save angels perhaps, have been eliminated"
(Bern, 1974, p. 223).
Het zijn nog slechts achterhoedegevechten. Nauwelijks drie
jaar later presenteren Nisbett & Wilson (1977 ) een grondig overzicht van onderzoek waaruit zij konkluderen dat mensen zich vaak
niet of nauwelijks bewust zijn van de hogere orde cognitieve pro10

cessen die hun gedrag bepalen. Wat Bem nog vreesde is inmiddels
werkelijkheid geworden: de veronderstelling van onbewuste inferentieprocessen maakt ook in de experimentele sociale psychologie
haar entree (Nisbett & Wilson, 1977 ) . In plaats van de vraag óf
er onbewuste cognitieve processen zijn, kan de vraag reeds rijzen
"Why are We Unaware of our Unawareness?" (Nisbett & Wilson, 1977 ).
Dit alles dwingt tot de konklusie dat een aantal belangrijke
redenen waarom de akademische psychologie de psychoanalyse heeft
afgewezen - gecompliceerdheid, mentalisme, onbewuste processen hun geldigheid hebben verloren. Erkend moet worden dat Freud van
achter zijn schrijftafel, verbaal theoretiserend, en zonder de beschikking te hebben over het rijke conceptuele instrumentarium
van een programmeur, zich met precies dezelfde problemen bezighield als de hedendaagse cognitieve psycholoog (vgl. Boden, 1977,
p. 402).
Met deze erkenning wordt een herbezinning op Freuds theorie
in het licht van de moderne cognitieve psychologie bijzonder interessant. Voor het eerst is een konfrontatie tussen psychoanalytische theorie en akademische psychologie mogelijk, waarbij volledig recht gedaan kan worden aan het complexe mentalistische karakter van Freuds theorie en aan wat Freud de 'Grundvoraussetzung',
'das erste Schibolett' van de psychoanalyse heeft genoemd, - de
veronderstelling van onbewuste processen.
Aan een dergelijke herbezinning is dit proefschrift gewijd.
Wat voor zin heeft, zo kan men nochtans vragen, om zich opnieuw te verdiepen in een theorie die grotendeels uit de vorige
eeuw stamt en inmiddels al vele malen voor achterhaald is verklaard? Zo konkluderen Eysenck & Wilson (1973, p. 392) in een
laatste opsomming en beoordeling van empirische bevindingen, dat
de psychoanalytische theorie alle trekken heeft aangenomen van
een verouderd paradigma dat de nieuwe generatie van onderzoekers
niets meer te zeggen heeft. In meer beeldrijke taal drukt de bioloog en Nobelprijswinnaar Sir Peter Medawar dezelfde mening uit,
wanneer hij de psychoanalyse een 'endproduct' noemt, "like a dinosaur or a Zeppelin; no better theory can ever be constructed on
its ruins, which will remain forever one of the saddest and
strangest of all landmarks in the history of 20th century thought"
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(geciteerdbij Beioff, 1973, p. 280).
Tegen deze achtergrond lijkt een hernieuwde studie van de psychoanalytische theorie, ook wanneer dit vanuit moderne inzichten
geschiedt, hoogstens een historische zin te kunnen hebben: het kan
bijdragen tot de verheldering van een theorie die ééns invloedrijk was, maar nu tot het verleden behoort.
Het opmerkelijke feit doet zich echter voor, dat er in weerwil van alle wetenschappelijke twijfel en kritiek tot op de huidige dag een bloeiende en wereldomvattende beroepsorganisatie van
psychoanalytic! bestaat, terwijl zich jaar in jaar uit nieuwe gegadigden melden om in de theorie en praktijk van de psychoanalyse
te worden ingewijd. Veel méér dan een al of niet houdbare theorie
is de psychoanalyse een beweging,

die met haar organisatie, eigen

uitgeverij, lidmaatschapsregels en initiatieprocedures een bestaan
is gaan leiden en een invloed uitoefent vergelijkbaar met de grote
filosofische scholen uit de Oudheid

(vgl. Ellenberger, 1970, p.

550). Het is deze omstandigheid die een diskussie tussen akademische psychologie en psychoanalytische theorie onverminderd aktueel
maakt.
De tijd zal wellicht komen dat de psychoanalyse als een aparte
benadering van het menselijke gedrag haar bestaansredenen heeft
verloren. Dit zal echter niet eerder gebeuren dan nadat er een
tere

be-

theorie van eenzelfde reikwijdte voor in de plaats is gekomen.

Of en in hoeverre de psychoanalyse als uitgangspunt kan dienen
voor de konstruktie van deze betere theorie staat tot zo lang te
bezien. De in deze studie ondernomen poging tot formalisering van
Freuds vroegste theorie wil een bijdrage zijn tot de beantwoording
van die vraag.
1.3. Opzet van deze studie
Een opnieuw doordenken van psychoanalytische theorie waarbij
de mogelijkheden van computerprogrammering worden benut is niet
iets geheel nieuws. Colby

(1963) en Colby & Gilbert (1964) ont-

wikkelden een computersimulatiemodel van neurotische afweermechanismen, terwijl recentelijk Moser, von Zeppelin & Schneider

(1970,

1972, 1978) eveneens een dergelijk computermodel samenstelden. Op
verschillende punten wijkt de in dit proefschrift ondernomen for12

malisering echter af van die van Colby en Moser е.a.
Het uitgangspunt van deze studie is nadrukkelijk om een door
Freud geformuleerde theorie zo getrouw mogelijk om te zetten in
een computermodel. Ik ga zo letterlijk mogelijk uit van twee door
Freud gepubliceerde theorieën over neurotisch gedrag, de Tegenwiltheorie (1892/1893) en de Afreageertheorie (1893a, 1895 d ).
Colby noch Moser e.a. echter hebben de intentie om zich precies
aan bepaalde formuleringen van Freud te houden. Colby laat zich
hoogstens inspireren door bepaalde psychoanalytische noties,
maar doet geen moeite om Freud nauwkeurig te volgen. Moser е.a.
leggen zich vooral toe op de verdere uitwerking van de psychoana
lytische metapsychologie in het kader van de ontwikkeling van een
nieuwe theorie over afweerprocessen.
Een tweede verschil met het werk van Colby en Moser e.a. heeft
betrekking op de vergelijking tussen Freuds formuleringen ener
zijds en theorieën die in de hedendaagse psychologie opgeld doen
anderzijds. Colby en Moser streven voornamelijk de formalisering
na van een theorie, dat wil zeggen de éénduidige weergave in de
vorm van een computerprogramma; een vergelijking van deze theorie
met andere theorieën is niet aan de orde.
Ook mijn bedoeling was het aanvankelijk om mij te bepalen tot
de weergave van de Tegenwiltheorie en Afreageertheorie in de vorm
van een computermodel, zonder in te gaan op de verhouding tussen
deze theorie en andere theorieën. Bij het numerieke simulatiemodel
van de Tegenwiltheorie gaf dit geen problemen; bij de poging een
nonnumeriek model te maken van de Afreageertheorie bleken Freuds
formuleringen echter tot zulke ingrijpende theoretische vragen
aanleiding te geven, dat wat een omzetting in een computermodel
had moeten worden, is uitgelopen op een zeer intensieve konfrontatie tussen Freuds denkbeelden en moderne denkbeelden in de cognitieve psychologie.
Het einddoel, de daadwerkelijke formalisering van de Afreageertheorie in een werkend computermodel, bleek daarbij binnen het bestek van dit proefschrift niet meer haalbaar. Gegeven wordt nu een
ontwerp tot zo'η programma. Een en ander weerspiegelt zich in de
indeling van het proefschrift.
De vertaling van Freuds Tegenwiltheorie (1892/1893) in een
computermodel kan als een min of meer zelfstandige voorstudie wor13

den beschouwd en is daarom opgenomen in Bijlage
А.г Ook historisch
gezien vormt de Tegenwiltheorie de voorloper van de door Freud eni
ge ti^jd later (1893 , 1895 ) gepubliceerde Afreageertheone. (De
reden overigens waarom ik mij bepaal tot Freuds vroegste theorie
is gelegen in het feit dat deze nog betrekkelijk overzichtelijke
proporties bezit.)
Bij de opstelling van het model van de Tegenwiltheorie wordt
gebruik gemaakt van de door Forrester ontwikkelde Systeemdynamica,
een methode die bij uitstek geschikt blijkt om het proceskarakter
van de Tegenwiltheorie te doen uitkomen. Deze numerieke simulatie
methode staat echter geen weergave toe van cognitieve processen
waarin het om de verwerking van met-numerieke, symbolische gege
vens gaat, zoals gedachten, voorstellingen, herinneringen. Hierom
en omdat verder niet wordt ingegaan op inhoudelijke kanten van
Freuds theorie staat dit simulatiemodel van de Tegenwiltheorie be
trekkelijk los van de rest van het boek. Dit is verder geheel ge
wijd aan de formalisering van de Af reageertheone. De getalsmati
ge benadering wordt daarbij losgelaten en er wordt aangesloten
bij programma's die qua datastruktuur en procedures dichter komen
bij de data en procedures waarop Freuds theorie betrekking heeft.
Hoofdstuk
2 geeft een beknopt, inleidend overzicht van de Afreageertheone. In deze theorie spelen 'voorstellingen' een over
heersende rol, voorstellingen die betrekking hebben op gebeurte
nissen uit het dagelijks leven van de mens. Bij de formalisering
van de Af reageertheone rijst daarom als eerste het probleem een
representatievorm te vinden die analoog aan de menselijke voorstel
ling, gebeurtenissen kan weergeven en die zich leent voor verwer
king door een computer. In uoofdbtuk
3 wordt op dit probleem in
gegaan. Voor de oplossing ervan wordt aangesloten bij de recente
lijk door Schänk & Abelson (1977) ontwikkelde theorie over Kennisstrukturen. Gedemonstreerd wordt hoe met behulp van de door deze
onderzoekers ingevoerde concepten een conceptuele representatie
gemaakt kan worden van een door Freud beschreven traumatische gebeurtenis.
Is daarmee een belangrijk facet van de Af reageertheone
'grijpbaar' gemaakt, in deze theorie spelen daarnaast
affekten
een centrale rol. In hoofdstuk
4 worden de diverse, verspreide
uitspraken van Freud over affekt bijeengezet en wordt de samen14

hang tussen deze uitspraken belicht. In Freuds beschrijving van
'affekt' blijken twee volstrekt verschillende beschrijvingsniveaus
in elkaar te grijpen, waarvan het ene over 'voorstellingen' spreekt,
terwijl het andere uitsluitend over fysiologische gegevenheden handelt. Voor Freud vormt deze stand van zaken een onoplosbaar probleem. Terwijl hij het idee van een mteraktie tussen psychische
en fysische verschijnselen afwijst, weet hij géén oplossing te geven voor de vraag hoe psychologie en fysiologie op elkaar aansluiten m

de beschrijving van een verschijnsel als 'affekt'. De ver-

houding tussen deze beiden is in feite een hoofdprobleem in zijn
gehele neurosenleer.
Voor een zinvolle formalisering van Freuds af f ekttheone is
het echter nodig op dit punt tot klaarheid te komen. In

Hoofdstuk

5 wordt het probleem aangevat, waarbij betoogd wordt dat met de opkomst van de computer als een fysisch systeem dat tot verrichtingen m

staat is die in psychologische termen beschrijfbaar zijn,

voor het eerst een konkrete analogie voorhanden is voor de mens
als een eveneens fysisch systeem waarvan het gedrag niettemin een
beschrijving verlangt in psychologische termen. Nagegaan wordt
hoe ver deze analogie strekt en wat voor gevolgtrekkingen zij toelaat voor de verhouding tussen psychologie en fysiologie.
Op basis van deze analyse wordt m

Hoofdstuk

6 een oplossing

voorgesteld voor Freuds dilemma ten aanzien van het juiste beschnjvingsniveau voor het menselijke gedrag en voor affekt in
het bijzonder. Affekt wordt opgevat als een verschijnsel dat zich
voordoet in een 'multilevel' systeem dat bestaat uit een psychologisch subsysteem enerzijds en een fysiologisch subsysteem anderzijds, welke beide systemen met elkaar interakteren. Deze opvatting maakt het mogelijk affekt in te passen in een model dat tevens met conceptuele representaties opereert. Gelet op het feit
dat in Freuds visie de (sexuele) af f ektbelevmg de uitkomst is
van een proces waarbij een lichamelijke excitatietoestand m

ver-

binding wordt gebracht met voorstellingen, zijn er wezenlijke
overeenkomsten tussen Freuds af f ekttheone en de moderne attributietheorie over emotie. De uitwerking van Freuds theorie tot een
ontwerp-computerprogramma kan daarom langs de lijnen van het attributieschema geschieden.
In de Afreageertheone verliezen voorstellingen hun affektie15

ve werking door 'Afreageren' of door cognitieve 'Verwerking' van
deze voorstellingen. Hoofdstuk
7 is aan het begrip 'Verwerking'
gewijd en aan de relatie tussen verwerking en afreageren. De onderlinge samenhang tussen deze twee maakt dat Freuds theorie als
een higher-order feedbacksysteem funktioneert dat aan een konstantieprincipe gehoorzaamt. De systeem-dynamische benadering van
de Afreageertheorie maakt het mogelijk verschillende betekenissen
van het konstantie-principe te belichten. In een beperkte, reproduktieve zin wordt 'verwerking' ingevoegd in het ontwerp-computerprogramma van de Afreageertheorie.
Hoe de reproduktie van geheugenrepresentaties in het model
verloopt kan pas in detail worden uitgewerkt als Freuds gehele
geheugentheorie in ogenschouw wordt genomen. In Hoofdstuk
8 wordt
een overzicht gegeven van deze geheugentheorie die men het kernstuk van de afreageertheorie kan noemen, welke immers handelt over
mensen die onder pijnlijke herinneringen lijden. Freuds beschrijving van de organisatie van de geheugenopslag en de onderscheiding tussen primaire en sekundaire processen anticiperen op denkbeelden die in de huidige theorievorming over het geheugen aktueel zijn. Met behulp van deze denkbeelden wordt aangegeven hoe
een computerprogramma zou kunnen werken dat over een episodisch
geheugen beschikt dat de eigenschappen vertoont die Freud aan het
geheugen toeschrijft (spontane aktiveerbaarheid van herinneringen,
chronologische ordening, enzovoort) en waarbinnen verdringing van
herinneringen mogelijk is.
In Hoofdstuk
9 wordt gepoogd de verschillende processen van
symptoomvorming binnen het model van de afreageertheorie te situeren.
Het opnieuw doordenken van Freuds vroegste theorie met de middelen die de hedendaagse psychologie daartoe biedt is méér dan een
kritische ontleding die de verdiensten en zwakheden van een oude
theorie blootlegt. Een dergelijke onderneming is even onthullend
voor de reikwijdte van de moderne psychologie. Bij alle specialistische kennis die deze inmiddels heeft opgehoopt ten aanzien van
specifieke gedragsfunkties zoals geheugen, taalgebruik, emotie,
denken, enzovoort, mist ze datgene wat de psychoanalytische theorie tot een meeslepende theorie over menselijk gedrag maakt. Het
is het vanzelfsprekende pogen om menselijk gedrag te verklaren
16

uit een geïntegreerd model van deze funkties tezamen. Met recht
heeft men Freuds theorie dan ook wel een 'premature synthese'
genoemd. Dit boek moge worden opgevat als een pleidooi voor een
psychologie die opnieuw naar zo'η synthetische theorie over men
selijk gedrag streeft.

NOOT VOOR DE LEZER
Om overbodige herhaling van de auteursnaam te vermi]den, is in de literatuur
verwijzingen die op Freuds werk betrekking hebben volstaan met de opgave van
jaartal (overeenkomstig de Index van Grmstein, 1966) en, waar nodig, pagina
nummer. Waar het brieven of manuskripten uit de Fliess-korrespondentie betreft
is behalve het jaar van publikatie ook het jaar vermeld waarin Freud het be
treffende stuk schreef.
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2. DE AFREAGEERTHEORIE, EEN BEKNOPT OVERZICHT

1!

rijwel gelijktijdig met het artikel waarin Freud de tegenwil
theorie uiteenzet, verschijnt een samen met Breuer geschreven
'Voorlopige mededeling', getiteld: "Ueber den psychischen Mechanismus hysterischer Phänomene" (1893 ) . Deze voorlopige mededeling zal later het eerste hoofdstuk vormen van de "Studien über
Hysterie" (1895 ). Het zijn deze 'Studien', die men gewoonlijk
als het begin van de psychoanalytische theorie beschouwt. De term
'psychoanalytisch' wordt in deze periode nog niet gebruikt. Wanneer Freud de theorie kort wil aanduiden, spreekt hij over de
"Theorie des Abreagierens" (1894a, p. 74).

In de hiernavolgende hoofdstukken zal op ieder onderdeel van
de afreageertheorie uitvoerig worden ingegaan. Het gevaar is daarbij niet denkbeeldig dat temidden van de details de grote lijnen
van Freuds theorie aan het zicht onttrokken raken. Ik geef daarom vooraf een kompakt overzicht van de theorie.
De afreageertheorie geeft een verklaring voor bepaalde vormen
van hysterie. In de tijd waarin Freud & Breuer deze theorie lanceren, wordt hysterie overwegend als een erfelijk bepaalde ziekte
van het zenuwstelsel beschouwd. Men wist dat hysterische verschijnselen (bijvoorbeeld verlammingen) ook wel optraden als gevolg van een hevige schrik, van schokkende ervaringen, maar men
kende aan deze traumatische faktoren slechts een bijkomstige betekenis toe. Ze fungeerden hoogstens als de toevallige aanleiding
tot het uitbreken van een kwaal, waartoe de predispositie al vanaf de geboorte aanwezig was.
Het nieuwe in de theorie van Freud en Breuer is nu, dat deze
een veel nauwer oorzakelijk verband aanneemt tussen schokkende
ervaringen die een patiënt heeft ondergaan, en de hysterische
symptomen die hij vervolgens vertoont. De theorie berust in
hoofdzaak op drie bevindingen:
- Wanneer men in het gesprek met patiënten methodisch nagaat onder welke omstandigheden de verschillende symptomen voor het
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eerst optraden, dan blijken vele van deze symptomen tot in het
kleinste detail samen te hangen met ervaringen die de patiënt
indertijd onderging. (Bijvoorbeeld: een chronische braakneiging
blijkt samen te hangen met een walgelijke ervaring tijdens een
maaltijd.)
- De tweede - verrassende - bevinding is, dat wanneer de patiënt
zich deze onaangename ervaringen weer voor de geest haalt en ze
met alle geëmotioneerdheid van dien uitspreekt, het symptoom
vanaf dat moment is verdwenen.
- De derde bevinding tenslotte is, dat deze herinneringen - hoewel het om zeer emotionele ervaringen gaat - in het gewone geheugen van de patiënt geheel lijken te ontbreken. Er moet veel
aandringen, concentratie en niet zelden hypnose aan te pas komen om ze weer in het geheugen terug te roepen.
Dit alles voert Freud tot de stelling: "der Hysterische leide
grösstenteils an Reminiszenzen" (1893 , p. 86).
Een theorie die deze bevindingen in een begrijpelijk verband vil
plaatsen moet op minstens twee vragen antwoord geven. Hoe komt het
dat deze ziekmakende herinneringen zo lang beklijven en niet als
andere herinneringen na verloop van tijd uitslijten? En hoe kan
het, dat herinneringen die zo'η intense invloed uitoefenen, voor
het bewustzijn van de betrokkene non-existent zijn?
De afreageertheone poogt op deze en nog andere vragen een
antwoord te geven. Uitgangspunt van de theorie vormt allereerst
het idee dat het traumatische gebeurtenissen zijn die tot de hys
terische verschijnselen aanleiding geven.
Traumatische gebeurtenissen
Als men nagaat, aldus Freud, welke gebeurtenissen zoal hyste
rie kunnen veroorzaken, dan blijken dit allemaal gebeurtenissen
1
te zijn die pijnlijke affekten bij de mens oproepen, zoals angst,
schaamte, verdriet, enzovoort. Meer nauwkeurig gaat het echter om
de voorstellingen ('cognities' zeggen wij tegenwoordig) die deze
gebeurtenissen bij de betrokkene wekken. Typerend voor deze voor
stellingen is, dat zij een uiterst pijnlijke en onverdragelijke
tegenstelling vormen tot voorstellingen die voor de betrokkene
van grote betekenis zijn. Het is door deze опье
епгдЪаагЬега
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(Freud gebruxkt ook de woorden 'kontrast' en 'konflikt'), dat affekten als angst, schaamte, enzovoort worden opgeroepen. Enkele
voorbeelden ter verduidelijking:
- Een meisje dat sinds maanden haar ernstig zieke vader verpleegt,
neemt een avond vrij
om met een vriend naar een feest te gaan.
Ze heeft een heerlijke avond, maar als ze thuis komt blijkt de
toestand van haar vader drastisch te zijn verslechterd. Het kontrast, de onverenigbaarheid, tussen haar eigen plezier en het
lijden van haar vader, geeft haar een hevig schuldgevoel.
- Een ambtenaar die er vast op rekent zijn chef te zullen opvolgen, wordt voor deze positie gepasseerd. Het idee niet bekwaam
geacht te worden ervaart hij als volkomen in strijd met de voorstellingen die hij over zichzelf koestert. Hij voelt zich tot
m het diepst van zijn wezen gekwetst.
De uitdrukking 'traumatische gebeurtenis' veronderstelt behalve de gebeurtenis zélf, een proces dat zich in de persoon afspeelt.
Dit proces omvat drie stappen:
- Een voorstelling van de gebeurtenis wordt m het bewustzijn gevormd.
- Deze voorstelling wordt vergeleken met de in het geheugen aanwezige voorstellingen ("die herschende Vorstellungsmassa des
Ichs" zegt Freud).
- Deze vergelijking geeft aanleiding tot het ontstaan van een
affekt-toestand.
In het normale geval spelen zich daarna de volgende processen af:
Afreageren
Onder afreageren verstaat Freud een grote verscheidenheid aan
reakties die geaktiveerd worden zodra een affekt-toestand aanwezig is, en die tot gevolg hebben dat het affekt vermindert. Freud
zelf gebruikt het woord 'reflex' om aan te geven, dat het om gereedliggende gedragspatronen gaat. Deze kunnen reiken van eenvoudit uithuilen tot hooggeorganiseerde gedragingen als zich-uitspreken in bekentenis of aanklacht.
Of deze standaard-reakties uitvoerbaar zijn, hangt van de omstandigheden af. Soms is er niemand om je gevoelens aan kwijt te
kunnen, of geeft het geen pas om van je gevoelens blijk te geven.
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Het bestaande affekt kan dan niet worden afgereageerd.
Verwerking
Behalve afreageren staan de mens in het normale geval nog andere middelen ter beschikking om de affekt-toestand op te heffen.
Tegenover of naast de voorstellingen die met de gebeurtenis samenhangen, kunnen voorstellingen worden geplaatst die een ander licht
werpen op de zaak en zo tot korrekties leiden. Na een ongeval
voegt zich bi} de herinnering aan het gevaar, de herinnering aan
het verdere verloop, aan de redding en de zekerheid dat men nu
veilig is. De herinnering aan een krenkende bejegening wordt gekorrigeerd door de feiten op een rijtje te zetten, door zich te
bezinnen op de eigen waarde, enzovoort
"und so gelingt es
dem normalen Menschen, durch Leistungen der Assoziation den begleitenden Affekt zum Verschwinden zu bringen" (Freud, 1893a, p.
88) .
Met dit afreageren en verwerken is veel gewonnen. In het algemeen - aldus Freud (1895 , p. 232) - is het immers zo, dat een
voorstelling of herinnering ons bezig blijft houden, zolang hij
met affekt geladen is. Vermindert dit affekt, dan verdwijnt ook
de voorstelling uit onze aandacht. Vanaf dat moment is het een
herinnering, die - zoals alle affektief-niet-meer-werkzame voorstellingen in het geheugen - geleidelijk vervaagt, dat wil zeggen
vergeten wordt.
Bij de hystericus blijken nu pijnlijke herinneringen niet
vergeten te worden. Integendeel, wanneer ze na meer of minder
langdurig aandringen weer bewust worden, blijken ze geheel intakt te zijn gebleven en zich met zo'n levendigheid aan de patiënt op te dringen, dat het is alsof de gebeurtenis opnieuw
plaatsgrijpt. Waar ligt dit aan?
Het vermoeden ligt voor de hand, dat het hier om gebeurtenissen gaat waarbij een adekwate reaktie of verwerking is uitgebleven. Freud stelt inderdaad vast, dat de betrokken patiënt vaak
tegenover niemand zijn gevoelens heeft kunnen of durven uiten.
Soms ook gaat het om een zo schokkende gebeurtenis - een moeder
die haar kind voor haar ogen ziet verongelukken -, dat iedere
vorm van afreageren tekort schiet.
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Daarnaast blijkt er nog een andere faktor te zijn, die een
adekwate reaktie op de traumatische gebeurtenis kan verhinderen
en die tevens verklaart waarom het zoveel moeite kost om de herinnering aan het trauma in het bewustzijn van de patiënt terug te
roepen.
Verdringing
Bij veel patiënten blijken afreageren en verwerken dáárom achterwege te zijn gebleven, omdat de gebeurtenis als zo pijnlijk
werd ervaren, dat de betrokkene er eenvoudig niet meer aan wilde
denken. Zoals een van Freuds patiënten zegt: "... ich wollte es
nicht wissen, wollte es mir aus dem Kopfe schlagen, nie mehr daran denken, ich glaube es ist mir auch in der letzten Zeit gelungen" (I895d, p. 175).
Waar hysterie verworven wordt, is er steeds sprake van voorstellingen die een zo onverdraaglijk kontrast vormen met overige
denkbeelden van de persoon, dat zij opzettelijk uit het bewustzijn worden verdrongen. Door deze afweer ontstaat een separate
groep van voorstellingen, die van associatie met de overige voorstellingen van de persoon is uitgesloten.
Wat wordt met verdringing bereikt? In ieder geval dat de betrokkene zich van een ondraaglijk konflikt bevrijdt, en zich daarmee in emotioneel opzicht rust verschaft. Deze rust is echter
maar betrekkelijk. Net zoals dat met andere voorstellingen het
geval is, kan de pathogène herinnering door associaties worden
geaktiveerd.
Aktivermg 2
Wanneer zich een situatie voordoet die op de oorspronkelijke
traumatische gebeurtenis lijkt, dan kan de pathogène herinnering
opnieuw gewekt worden, zoals alle herinneringen volgens de wetten
van de associatie kunnen worden gewekt (1893 , p. 96). Alledaagse
voorvallen kunnen er oorzaak van zijn, dat voorstellingen die men
uit zijn gedachten had gebannen zich opnieuw opdringen, zodat de
betrokkene door emotie wordt overvallen in situaties waarin dit
door de omgeving niet te begrijpen is. Daarbij kan het ook voorkomen dat de herinnering aan het traumatische voorval zélf niet
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bewust wordt, maar wèl de erbi} behorende affekt-toestand optreedt. De mcongruentie tussen situatie en affekt valt dan niet
alleen de omstanders op, maar is er ook voor de patiënt zelf. H13
doet pogingen tot verwerking van deze affekttoestand aan de hand
van de aanwezige informatie in zijn bewustzijn en komt dan tot
wat Freud noemt "falsche Verknüpfungen". Hi] koppelt zijn angst
aan indrukken die m e t s met de oorsprong van de angst van doen
hebben. Verdringing brengt daarom geen werkelijk soelaas. Het resultaat is slechts dat de patiënt voor kortere of langere termijn een normaal bestaan leidt, om dan weer overvallen te worden,
hetzij door terugkerende herinneringen hetzij door angsten en
stemmingen waarvan hij de oorsprong niet kent. Hoewel een dergelijke toestand proporties kan aannemen die een normaal leven voor
de patiënt onmogelijk maken, spreken wij in zo'η geval nog niet
van hysterie. Verdringing alléén maakt niet hysterisch; daarvoor
is een extra mechanisme nodig, dat wij alleen bij hysterici aantreffen en dat het essentiële kenmerk van deze stoornis is.
Konversie
Typerend voor hysterie is de aanwezigheid van lichamelijke
stoornissen zoals stemverlies, verlammingen, kontrakties, pijn
in bepaalde lichaamsdelen, of juist gevoelloosheid, zonder dat
voor deze stoornissen een organische oorzaak is aan te wijzen. Opmerkelijk is nu, dat deze stoornissen als bij toverslag verdwijnen (veelal gaat het wat moeizamer;) als de patiënt de pijnlijke
gebeurtenissen die hem overkwamen uitspreekt en uiting geeft
aan alle daarbij behorende emoties. Freud komt op grond hiervan
tot de aanname, dat het ontstaan van de lichamelijke stoornis te
maken heeft met de met-geuite emotie. Hij vermoedt dat bij hysterie een proces plaatsvindt, waardoor affekt als het ware wordt
Omgezet' in lichaams-innervaties. Hij stelt voor van 'konversie'
te spreken.
De selektie van het lichamelijke symptoom berust volgens
Freuds observaties goeddeels op coïncidentie van de affekt-toestand met een toevallige organische aandoening. Heeft de patiënt
tijdens het traumatische voorval toevallig last van een rheumatische pijn, dan maakt het affekt zich meester van deze innerva24

tie. Het affekt gaat op in de versterking van deze innervatie
en bestendigt haar, ook nadat de organische ziektebron heeft opgehouden te bestaan. Het gevolg is dat weliswaar de affektieve
konsekwenties van het trauma de patiënt bespaard blijven, maar
hi] opgescheept raakt met een hardnekkig en in medisch opzicht
onbegrijpelijk symptoom.
De konversie draagt ertoe bij, dat de verdringing bij hysterie veel beter kan slagen. Mocht door associatie de pathogène
herinnering aan het trauma worden geaktiveerd, dan wordt het erbij behorende affekt onmiddellijk gekonverteerd. De patiënt merkt
alleen dat hij meer last heeft van het symptoom, terwijl de affektloze herinnering aan zijn aandacht ontsnapt.
Met deze beknopte beschrijving van de afreageertheone wil
ik hier volstaan. Vergelijkt men deze beschrijving met de 'Voorlopige mededeling' (1893a, p. 99ff), dan zal opvallen dat één prominent onderdeel van de af reageertheone niet ter sprake is gebracht. Het is de hypothese, dat hysterie onder meer zijn oorsprong vindt in een vatbaarheid voor hypnose-achtige bewustzijnstoestanden. Ervaringen in een dergelijke 'hypnoïde' bewustzijnstoestand ondergaan, zouden afgescheiden en buiten bereik blijven
van het normale bewustzijn, zodat ze noch afgereageerd noch verwerkt kunnen worden. Deze hypothese over hypnoïde toestanden is
afkomstig van Breuer en heeft van meet af aan reserves gewekt
bij Freud (1894a, p. 60; 1895d, p. 289), die er zich later onomwonden van distantieert .... "überflüssig und irreleitend" (1905 ,
p. 185).
Daar het mij primair om formalisering van bveuds denkbeelden
te doen is, laat ik bij de behandeling van de af reageertheone
Breuers bijdrage betreffende hypnoïde bewustzijnstoestanden verder buiten beschouwing.
Het eerste aspekt van de af reageertheone dat wij nu uitvoeriger willen bezien, betreft de rol van оогзЬеІІъпдеп
in het ont
staan van hysterie. De vraag die ons in het bijzonder intrigeert
is, hoe voorstellingen die op gebeurtenissen uit het dagelijks
leven van de mens betrekking hebben, zó gerepresenteerd kunnen
worden, dat computer simulatie van dit aspekt van Freuds theorie
mogelijk wordt.
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3. VOORSTELLINGEN, HET PROBLEEM VAN DE COGNITIEVE REPRESENTATIE
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Freuds theorie spelen 'voorstellingen een overheersende rol.

De oorsprong

van

alle neurotische ellende

is gelegen in de on-

verenigbaarheid van voorstellingen. De patiënten waarmee Freud te
maken krijgt, blijken gezond te zijn geweest ... "bis zu dem
Moment ..., in dem ein Fall von Unverträglichkeit in ihrem Vorstellungsleben vorfiel" (1894 , p. 6 1 ) . Als W Í J de afreageertheone

zô willen formuleren, dat omzetting in een computerprogramma

in principe mogelijk wordt, rijst daarom als eerste het probleem
een representatievorm te vinden die als analogie kan dienen voor
de menselijke voorstelling en die zich leent voor verwerking door
een computer. Een representatie is niets anders dan "a set of
conventions about how to describe things" (Winston, 1977, p. 1 5 ) ,
en de representatie die wij zoeken moet zodanig zijn, dat de processen die Freud met betrekking tot voorstellingen beschrijft
in expliciete procedures kunnen worden uitgedrukt.
Wat zijn voorstellingen bij Freud?

3.1. Voorstellingen
Freud gebruikt het woord 'voorstelling' als een term die voor
iedereen duidelijk is en die daarom niet apart gedefinieerd hoeft
te worden. Hij gaat bij zijn lezers uit van een zekere bekendheid
met de akademische psychologie van zijn dagen. Het blijkt onder
meer uit de

vanzelfsprekendheid waarhij hij over de associatie-

wetten spreekt (1893 , p. 9 6 ) . Er is niettemin een aantal kenmerken te noemen die het begrip 'voorstelling' bij Freud heeft
(vgl.Dorer, 1932, p. 19ff). Ons interesseren vooral die kenmerken
die voor de keuze van een representatievorm van belang zijn. Dit
zijn er drie:
1) 'Voorstelling' is bij Freud een zeer algemeen begrip, dat overeenkomt met 'ken-inhoud', cognitie.
2) Voorstellingen hebben bij Freud betrekking op een specifiek
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domein, namelijk scènes uit het leven van mensen.
3) Een voorstelling is geen enkelvoudig-, maar een samengesteld
lete, waarbi] van meet af aan associaties een rol spelen.
1. In het dagelijks spraakgebruik verstaan wij onder een voorstelling in de regel een bepaald beeld dat wij ons voor de geest halen.
Wanneer Freud over 'pathogène voorstellingen' spreekt (1895 , p.
268) heeft hij stellig óók de visuele beelden op het oog, die zich
met hallucinatoire kracht aan zijn patiënten kunnen opdringen
(1895 , p. 104, 282). Meestal echter gebruikt hij het woord voorstelling in een zeer algemene zin, waarbij het zowel kan staan
voor een gewaarwording, als voor een herinnering, gedachte, denksamenhang, enzovoort. Tekenend is een passage als de volgende:
"Die aus der grössten Tiefe stammenden Vorstellungen
werden von
den Kranken auch am schwierigsten als Erinnerungen
anerkannt ...
Man verständigt sich dann leicht mit ihnen: Es waren unbewusste
Gedanken (1895d, p. 306).
Reeds Dorer merkt op, dat men bij Freud de precisie in de
terminologie mist. Is er van een gewaarwording sprake, dan verschijnt er plotseling een voorstelling voor m de plaats, alsof
gewaarwording en voorstelling hetzelfde zijn (Dorer, 1932, p. 16).
Men moet konkluderen dat voor Freud het onderscheid tussen gewaarwording, fantasie-beeld, herinnering, gedachte, enzovoort slechts
van sekundair belang is. Hij brengt al deze begrippen onder de
ene noemer 'voorstelling'.
De algemene betekenis die dit begrip bij Freud heeft, hangt
samen met de funktie die het begrip 'voorstelling' in de 19e
eeuwse bewustzijns-psychologie vervult. Ook hier ontmoeten wij
de voorstelling als algemene aanduiding voor een bewustzijns-inhoud. Onder voorstellingen verstaan wij - aldus Wundt (1897, p.
18) - zowel zintuigelijke waarnemingen die op direkte prikkeling
van de zmtuigorganen berusten, als de herinnering aan dergelijke
waarnemingen, en uiteindelijk willekeurige fantasie-beelden. Ook
begrippen worden tot de voorstellingen gerekend (ib. p. 352).
Zoeken wij in de hedendaagse psychologie naar een term, die
het meest aan dit algemene begrip voorstelling beantwoordt, dan
is dit 'cognitie'. Bij Neisser (1967, p. 4) heeft cognitie betrekking op alle lotgevallen die stimulus-informatie kan ondergaan. 1
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De vraag naar een representatievorm die overeenkomt met 'voorstellingen' kunnen we daarom ruimer opvatten, als de vraag naar
een geschikte vorm van cognitieve
representatie.
2. De geschiktheid van een bepaalde representatie-vorm hangt
af van de mate waarin hij recht doet aan de af te beelden werkelijkheid. De cognitieve representatie van bijvoorbeeld de route
van huis naar het werk, zal een andere vorm hebben dan de representatie van een melodie, van tafelmanieren, of van regels uit de
differentiaal-rekening. Kenmerkend voor de voorstellingen waarover
Freud spreekt is, dat zij betrekking hebben op gebeurtenissen uit
het leven van gewone mensen:
- Een vrouw maakt mee hoe haar man onder het ontbijt plotseling opstaat, haar eigenaardig aankijkt, een paar stappen
doet, en dan op de grond valt. Een arts doet nog vergeefse
moeite de man weer tot leven te wekken (1895 , p. 113).
- Een beambte wordt door zijn chef mishandeld. Hij komt zijn
chef op straat tegen, er ontstaat een twist waarbij hij
door zijn chef wordt uitgescholden en met een wandelstok
geslagen (1893a, p. 94).
- Een gouvernante is in dienst bij een welgestelde fabrikant,
die weduwnaar is. Op een avond komen zij tot een vertrouwelijk gesprek. Hij laat merken hoezeer hij op haar rekent bij
de verzorging van de kinderen, en kijkt haar daarbij op een
bijzondere manier aan. Op dat moment begint zij hem lief te
krijgen ... (1895d, p. 176).
Het zijn gebeurtenissen als deze die het voorstellingsleven
van Freuds patiënten beheersen. Als eenheid van analyse dringt
zich hier niet de elementaire voorstelling op, zoals de akademische psychologie die kent, maar het geheel van voorstellingen dat
op één belevenis, op één episode, betrekking heeft. De belevenis,
als min of meer afgerond geheel, is herkenbaar aan de stereotype
formulering waarmee hij vaak door de patiënt wordt ingeleid:
"Wie einmal die Pferde mit dem Wagen ..., wie sie Ihren kranken
Bruder gepflegt ...,"etc. (1895d, p. 109ff). Freud gebruikt voor
deze handelingseenheden heel toepasselijk de term 'scans'. De
term neemt in zijn analyses zelfs een zo centrale plaats in, dat
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het eigenlijk verwonderlijk is dat hij geen officiële theoretische
status krijgt.
De keuze van de term zal, zoals ook Lewin (1970) opmerkt, voor
een deel te maken hebben met het plastisch-visuele karakter van
de terugkerende herinneringen bij Freuds patiënten. Deze zijn als
het ware toeschouwer bij de gebeurtenissen waaraan zij eens zelf
deel hadden (vgl. 1895 , p. 177f). Anderzijds geeft de term
'scène' mijns inziens aan, dat het om onderscheidbare gebeurtenissen gaat, zoals de dramatische handeling in natuurlijke segmenten
uiteenvalt, alnaargelang de wisseling van personen of de wisseling van plaats en tijd (vgl. Pfister, 1977, p. 314f). Zo lezen
wij over 'de scène in de gerechtszaal', 'de scène met de hoofdboekhouder', 'de scène van de ontdekking', 'de verschnkkingsscêne', enzovoort. Met de formele begrippen van de akademische
psychologie kan Freud hier weinig beginnen. Het zijn veeleer naief-psychologische-, bijna literaire kategoneën waarvan hij zich
moet bedienen. Een feit dat hem geenszins ontgaat: "... es berührt mich selbst noch eigentümlich, dass die Krankengeschichten,
die ich schreibe, wie Novellen zu lesen sind, und dass sie sozusagen des ernsten Gepräges der Wissenschaftlichkeit entbehren"
(1895d, p. 227).
3) Met het voorgaande hangt samen, dat wij in de afreageertheorie slechts weinig belangstelling aantreffen voor de elementaire voorstelling en de regels volgens welke uit deze elementen
meer komplexe voorstellingen worden opgebouwd. Het hele denkbeeld
van de opzichzelfstaande, elementaire voorstelling, die te scheiden zou zijn van zijn associaties met andere voorstellingen, had
Freud trouwens al eerder verworpen, in zijn studie over afasie.
We kunnen, zo merkt hij hier op (1891 , p. 58), geen gewaarwording hebben, zonder deze onmiddellijk te associëren; al maken wij
in abstrakto nog zo'η scherp onderscheid tussen gewaarwording en
associatie, in werkelijkheid zijn het twee namen voor verschillen
de aspekten van één ondeelbaar proces. Een voorstelling is niet
een opzichzelfstaand, statisch gegeven, maar het 'een voorstelling
hebben' draagt veeleer het karakter van een proces, waarin vanaf
het begin associaties een rol spelen. De regels volgens welke deze associaties ontstaan zijn de vanouds bekende. Freud noemt kontrast en 'Vizinität' (1896Ь, p. 399), gelijktijdigheid, kausali30

teit, inhoudelijke gelijkenis (1896 , p. 431).
Zijn interesse gaat echter niet zozeer uit naar aparte voorstellingselementen en de wijze waarop die met elkaar verbonden
zijn. Zijn aandacht richt zich op het hogere aggregatie-mveau,
waar met het woord 'voorstelling' of 'herinnering' een
geheel
van voorstellingen
wordt bedoeld, dat op één voorval of belevenis betrekking heeft. Onder ' eine einzige pathogène Vorstellung'
of 'Einzelerinnerung' (1895 , p. 291, 292) verstaat Freud vrijwel
steeds de cognitieve representatie van één gehele gebeurtenis of
van de gedachtengang die samenhangt met het voorval.
Terwijl nu de officiële associatie-wetten slechts in het voorbijgaan vermelding vinden, of zelfs 'absichtlich ausser Erörterung' blijven (1896 , p. 431), put Freud zich uit in beelden en
gelijkenissen om de principes te beschrijven volgens welke de verschillende (hogere-orde) voorstellingen - dat wil zeggen scènes
met elkaar verbonden zijn. Hij meent een 'meerdimensionele struktuur' te ontwaren, waarbij thematische, chronologische en concentrische ordenings-pnncipes een rol spelen (1895 , p. 291ff).
"Die Assoziationskette besteht immer aus mehr als zwei Glieder,
die traumatische Szenen bilden nicht etwa einfache, perlschnurartige Reihen, sondern verzweigte stammbaumartige Zusammenhange"
(1896e, p. 432).
In hoofdstuk 8 zullen wij gelegenheid hebben uitvoerig op deze ordenngs-principes in te gaan.
Overzien wij de kenmerken van het begrip 'voorstelling' bij
Freud, dan wordt duidelijk, dat de representatievorm die wij zoeken in staat moet zijn (1) cognitieve strukturen te beschrijven,
die (2) betrekking hebben op gebeurtenissen uit het dagelijks leven van mensen. Deze representatievorm moet zich er tevens toe
lenen om (3) de thematische, chronologische, etcetera ordening
van gebeurtenissen in het menselijke geheugen weer te geven.
3.2. Onverenigbare voorstellingen
De voorstellingen waaronder hysterici lijden hebben
king op gebeurtenissen die ieder mens kunnen overkomen.
zin kan men van gebeurtenissen uit het dagelijkse leven
Voor de betrokkene zijn het echter geenszins alledaagse

betrekIn deze
spreken.
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len. Ze snijden integendeel diep in in zijn bestaan en laten in
psychologische zin 'wonden', psychische traumata, achter.
Wat is het in deze gebeurtenissen, dat ze zo pijnlijk maakt?
Aanvankelijk, m de 'Vorläufige Mitteilung' (1893 ) , wordt de
traumatische gebeurtenis vooral gekarakteriseerd door te verwijzen naar de affektieve gevolgen die hij met zich meebrengt. Als
psychisch trauma "kann jedes Erlebnis wirken, welches die peinliche Affekte des Schreckens, der Angst, der Scham, des psychischen Schmerzes hervorruft" (ib. p. 84). Deze omschrijving bedoelt allereerst het begrip 'psychisch trauma' af te grenzen tegen het trauma in zijn oorspronkelijke betekenis van lichamelijke kwetsuur. Op de vraag echter wát een gebeurtenis psychisch
traumatisch maakt, geeft de omschrijving geen antwoord. Ze is tot
op zekere hoogte circulair: psychisch kwetsend zijn die gebeurtenissen, waardoor de mens zich gekwetst, pijnlijk getroffen voelt.
In de latere hoofdstukken van de 'Studien' en in zijn artikel
over de afweer-neurosen (1894 ) gaat Freud dieper in op het ontstaan van pijnlijke gevoelens ten gevolge van gebeurtenissen. Deze gevoelens blijken steeds hun oorsprong te hebben in een onverenigbaarheid
van voorstellingen.
Een gebeurtenis is traumatisch,
omdat hij bepaalde voorstellingen oproept die onverenigbaar zijn
met de voorstellingen en denkbeelden die de betrokkene het meest
dierbaar zijn. "Es zeigt sich als unerlässliche Bedingung für die
Erwerbung der Hysterie, dass zwischen dem Ich und einer an dasselbe herantretende Vorstellung das Verhältnis der Unverträglichkeit entsteht" (1895d, p. 181) ..."Der eigentlich traumatische
Moment ist demnach jener, in dem der Widerspruch sich dem Ich
aufdrängt und dieses die Verweisung der widersprechenden Vorstellung beschliesst" (ib. p. 182). Elders spreekt Freud over een onverenigbaarheid "mit der herschenden Vorstellungsmassa des Ichs "
(ib. p. 174) of eenvoudig over een konflikt tussen voorstellingen
(ib. p. 231).
Wat onder een dergelijke onverenigbaarheid moet worden verstaan, kan het beste aan de hand van enkele voorbeelden worden
verduidelijkt. Tekenend is het geval van een vierentwintig-jarig
meisje, dat zonder het zich te realiseren verliefd is op de man
waarmee haar zuster is getrouwd. Wanneer deze zuster komt te overlijden, flitst het door haar heen: "Nu is hij vrij ...;" Deze ge32

dachte is zozeer in strijd met haar morele opvattingen, dat Z13
hem met alle middelen uit haar bewustzijn weert. Freud spreekt
hier over "ein erotischer Vorstellingskreis, der in Konflikt mit
al ihren moralischen Vorstellungen geriet" (ib. p. 231). In een
ander geval is het iemands trots, die zich niet laat verenigen
met de gedachte verliefd te zijn (1894 , p. 62).
Niet aanvaardbaar, onverenigbaar, kan ook de gedachte zijn,
dat de ander niet van je houdt, of voor een moeder, dat zij haar
kind verloren heeft (ib. p. 72, 73), voor iemand die door de
rechtbank veroordeeld is, dat hij ongelijk heeft (1895/1950, p.
121), voor een ambtenaar die bij een promotie gepasseerd is, dat
hij niet de capaciteiten heeft (ib., p. 122), enzovoort.
Deze opvatting over de traumatische gebeurtenis als een gebeurtenis die de betrokkene konfronteert met onverenigbare voorstellingen, heeft konsekwenties voor de representatievorm die
wij zoeken. Deze moet niet slechts geschikt zijn om gebeurtenissen uit het menselijke leven te representeren, maar moet tevens
de onverenigbaarheid tussen voorstellingen kunnen weergeven, die
deze gebeurtenissen tot traumatische maakt.
3.3. Het Ik
In Freuds formuleringen met betrekking tot de onverenigbaarheid van voorstellingen wordt veelvuldig gesproken over 'het ik'.
Het ik 'besluit' om onverenigbare voorstellingen af te wijzen
(I895d, p. 182), het Ik 'verzet zich' (ib. p. 233), behandelt
voorstellingen als 'non arrivée' (1894 , p. 63), maakt zich los
van de realiteit (ib., p. 73), enzovoort. Door deze antropomorfe
wijze van uitdrukken verschijnt het Ik als een instantie in de
mens, die over een eigen intelligentie beschikt en eigen doeleinden nastreeft. Daarmee staan wij op het eerste gezicht voor een
vervelende komplikatie. Freud geeft namelijk geen nadere definitie van 'het ik' en het heeft er dus alle schijn van, dat wij
hier op één van die gevallen in de wetenschap stuiten, waar ter
verklaring van verschijnselen een 'agent' wordt uitgevonden, die
voor al die verschijnselen verantwoordelijk is (vgl. Carnap,
1966, p. 12). Het Ik-begrip zou dan een voorbeeld zijn van het
soort pseudo-verklanngen, waarvan de wetenschap er zoveel heeft
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gekend en wij zouden er goed aan doen het begrip door te strepen,
te elimineren, overal waar wij het in Freuds formuleringen tegenkomen (vgl. Peterfreund, 1971, p. 69ff).
Nu lijdt het geen twijfel, dat Freud in zijn latere uiteenzettingen over het Ik een sterke voorliefde aan de dag legt voor
beeldende, personifiërende taal, zodat het Ik bij tijd en wijle
de gestalte aanneemt van een homunculus, één van de dramatis personae (naast het Es en het Ueberich) in het zieleleven van de
mens.
Van het Ik, zoals wij het in de 'Studien über Hysterie' tegenkomen, kan dit echter niet worden gezegd. Wij moeten eerder vaststellen, dat Freud hier in betrekkelijk sobere bewoordingen over
de aktiviteiten van het Ik spreekt en zeker niet de indruk wekt
aan een soort homunculus te denken. De verschillende uitspraken
waarin het Ik figureert, lopen bovendien nogal uiteen. Zo lezen
wij bijvoorbeeld nu eens dat het Ik tot afwijzing van strijdige
voorstellingen besluit (1895 , p. 182), dan weer dat de persoon
besluit deze voorstellingen te vergeten, "weil sie sich nicht die
Kraft zutraute aen Widerspruch dieser unverträglichen Vorstellung
mit ihren Ich durch Denkarbeit zu lösen" (1894a, p. 61). Behalve
over een onverenigbaarheid tussen voorstellingen en het Ik,
spreekt Freud verder over een onverenigbaarheid met 'de heersende
voorstellingsmassa van het Ik' (1895 , p. 174) of over een aanvaarding van voorstellingen, die afhangt van de 'in het Ik verenigde voorstellingen' (ib. p. 269).
Dit alles wijst erop, dat het Ik in de 'Studien' nog niet tot
een ondubbelzinnige theoretische entiteit is ontwikkeld. Zouden
wij tot een voorzichtige konklusie willen komen, dan geven de
verschillende formuleringen ons de indruk, dat het Ik niet een
aparte instantie is naast de voorstellingen, maar veeleer de
voorstellingen die zich in het geheugen hebben opgehoopt omvat.
Men komt misschien het dichtst bij de betekenis van het begrip,
als men het Ik omschrijft als de organisatie
van
voorstellingen,
die op grond van aanwezige
voorstellingen
en volgens
bepaalde
regels het verloop
van voorstellingen
beheersl.
Deze interpretatie sluit aan bij hetgeen Freud in de Entwurf
(1895/1950, p. 406ff) over het Ik zegt. In deze neuropsychologische verhandeling wordt het Ik beschreven als de organisatie van
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een neuronen-netwerk, die het verloop van impulsen door dit net
werk regelt. Dit Ik ontleent zi]n struktuur aan de aanwezige facilitaties tussen de neuronen van het netwerk, welke facilitaties
het neurofysiologische korrelaat vormen van het geheugen. De om
vang van het Ik komt steeds overeen met het geheel van neuronen,
dat op een gegeven moment is geaktiveerd,

waarbij men een blij

vend van een wisselend bestanddeel kan onderscheiden. De facili
taties tussen de neuronen vormen evenzovele mogelijkheden om

m

volgende momenten de reikwijdte van het veranderde Ik te bepalen,
en moeten dus eveneens tot de Ik-organisatie worden gerekend (ib.
p. 407).
Hoewel het Ik hier in neurofysiologische zin wordt gedefini
eerd, fungeert het ook hier als de organisatie die de processen
omvat en regelt, welke korresponderen met wat wij op psychologisch
niveau voorstellingen, associatie tussen voorstellingen en afwij
zing van voorstellingen noemen. Het Ik is (ook hier) m e t een
aparte instantie пааьі

de facilitaties die het substraat van de

voorstellingen vormen, maar зЪигЬ

deze facilitaties in.

Uit de

beschrijving van het Ik als een organisatie met een wisselende
omvang, wordt tevens duidelijk waarom Freud kan spreken over 'de
heersende voorstellingsmassa van het Ik'. Deze heersende voorstelImgsmassa komt overeen met wat op fysiologisch niveau het momen
taan geaktiveerde, 'met Quantiteit bezette' deel van de Ik-organisatie is.
Als de Entwurf dan ook één ding duidelijk maakt, dan is het
wel hoe ver Freud af staat van aanname omtrent een Ik als 'een mannetje in ons binnenste'. Wanneer hij over het Ik spreekt, gaan
zijn gedachten veeleer uit naar een organisatie,

waarvan de wet-

matigheden wetenschappelijk onderzocht moeten worden. De Entwurf
is in feite de rechtstreekse poging om de funkties van dit Ik zoals Freud zegt - 'mechanisch', 'automatisch'

(ï) te verklaren

(vgl. 1895/1950, p. 441).
Inmiddels heeft de ervaring met de programma-gestuurde computer geleerd, dat het in principe mogelijk is systemen te ontwerpen die het intelligente en doelgerichte gedrag vertonen dat
Freud aan het Ik toeschrijft. Neisser onderstreept hoe nieuw dit
inzicht is: "As recently as a generation ago, processes of control had to be thought of as homunculi,

because man was the only
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known model of an executive routine" (1967, p. 295).
De vraag die wij ons willen stellen luidt dan ook, hoe de funkties die Freud door het Ik laat verrichten , vertaald kunnen worden
in funkties die door een computerprogramma kunnen worden verlicht. Van
betekenis is hierbij dat Freud geen duidelijk onderscheid maakt tussen het 'Ik' en de ' voorstellingenmassa'. Voor een computerprogramma
van de afreageertheone houdt dit in, dat daar dan evenmin een speciale (komplexe) hoofdprocedure nodig zal dienen te zijn om de aktiviteiten van de voorstellingen te reguleren. Dit is, interessant genoeg,
heel wel denkbaar. In moderne computers is de ' centrale monitor ' of 'exetive routine' gewoonlijk slechts een uiterst eenvoudig programma.
Te bezien valt daarom in hoeverre het door ons te ontwerpen
programma in zijn uitgewerkte vorm bepaalde strukturen bevat, die
het spreken over een Ik-organisatie rechtvaardigen en aan dit begrip een nauwkeuriger inhoud kunnen geven.
Overzien we hetgeen in deze en de beide voorafgaande paragrafen is gezegd, dan komen we tot de volgende samenvatting. De formalisering van de af reageertheone stelt ons voor het probleem
een representatievorm te vinden voor voorstellingen, die betrekking hebben op gebeurtenissen uit het dagelijks leven van de mens.
Deze representatievorm moet recht kunnen doen aan de thematische
en chronologische ordening van gebeurtenissen m het geheugen van
de mens. Daarnaast moet hij het mogelijk maken onverenigbaarheden
tussen voorstellingen uit te drukken. Tenslotte rijst de vraag of
in een kunstmatig systeem dat met dergelijke representaties opereert, een substruktuur valt te ontwaren die als afbeelding en
formalisering kan gelden voor wat Freud 'het Ik' noemt.
Een theorie die zich diepgaand bezighoudt met de wijze waarop
menselijke voorstellingen, kennis-strukturen, zijn ingericht en hoe
deze strukturen kunnen worden gerepresenteerd, is te vinden in het
werk van Schänk & Abelson (1977). Dit werk is voor ons doel, formalisering van de af reageertheone -, niet alleen interessant
omdat het de meest geavanceerde theorie biedt over de representatie van menselijke 'common sense' - kennis, maar ook omdat bij
Schänk en Abelson theorievorming hand in hand gaat met de formulering van de theorie in de vorm van een computerprogramma: ....
"we need computers as the metaphor in terms of which we create
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our theories." (ib. p. 11).
3.4. Representatie van kenms-strukturen
In het omgaan met de duizend-en-éên dingen en voorvallen die
tezamen de gang van het dagelijkse leven uitmaken, maakt de mens
konstant gebruik van kennis: bij het aflezen van de wekker, het
zetten van koffie, het luisteren naar het weerbericht, het opbellen van een vriend, enzovoort. Schänk en Abelson stellen zich de
vraag hoe men zien deze kennis-strukturen in de menselijke geest
moet voorstellen en hoe de mens er gebruik van maakt. Zij doen
dit vanuit verschillende invalshoeken: Schänk als linguïst die
de overtuiging is toegedaan, dat een effektieve theorie over taalbegnjpen en taalproduktie alleen mogelijk is, als men nadrukkelijk plaats inruimt voor de impliciete kennis van de werkelijkheid die de taalbegrijper (en -generator) gebruikt; Abelson als
sociaal-psycholoog die geïnteresseerd is in de struktuur van persoonlijke opvattingen en (voor-)oordelen die iemands sociale en
politieke gedrag bepalen. Beiden ontmoeten elkaar op het terrein
van de artificiële intelligentie, dat wil zeggen in het belang
dat zij hechten aan explicitering van theoretische ideeën over
kennis-strukturen tot een kunstmatig-intelligent model, dat het
menselijke begrijpen nabootst.
De poging betekenis-strukturen op enigerlei manier 'grijpbaar' te maken, er een representatie voor te vinden, is eenvoudig
begonnen: bij het weergeven van de betekenis van losse zinnen.
Voor de oplossing van dit probleem heeft Schänk een nieuw begrippenstelsel ontwikkeld, dat de wereld is ingegaan onder de naam
'Conceptual Dependency Theory' (Schänk, 1972, 1973, 1975). Aan
deze theorie werden nieuwe dimensies toegevoegd, toen men de overgang trachtte te maken van het begrijpen van één enkele zin naar
het begrijpen van een samenhangend geheel van zinnen, van een
tekst. De basisbegrippen van de Conceptual Dependency-theory (CDtheone voortaan) bleken hierbij niet toereikend. Nieuwe hogere
orde begrippen werden geïntroduceerd: script, plan, doel, thema,
en het is hier dat geleidelijk de omtrekken zichtbaar worden van
een meer-omvattende theorie over kennis-strukturen. De CD-theorie
en de theorie over scripts, plannen en doelen willen wij nu van
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meer nabi] bezien.
3.4.1.

Schanks

'Conceptual

Dependency

Iheory'

De eis die Schänk aan een effektieve theorie over taalverwerking stelt is, dat op basis van deze theorie een computerprogramma gemaakt kan worden, dat tot drie dingen in staat is: (1) zinnen
in de natuurlijke taal begrijpen, dat wil zeggen stap voor stap
ieder onderdeel van een zin een betekenis toeschrijven, (2) het
verband leggen tussen de betekenis van het ene en van een ander
zinsdeel, dat wil zeggen inferenties kunnen maken en (3) betekenis-strukturen omzetten in taaluitingen.
Het voornaamste probleem daarbij is een manier te vinden om
betekenis-strukturen, 'gedachten', te representeren en wel zodanig
dat voor iedere twee zinnen die dezelfde betekenis hebben, steeds
maar ëên - taaivrije - conceptuele representatie mogelijk is. De
conceptuele representatie moet ondubbelzinnig en uniek zijn, terwijl alle betekenis (informatie) die in een zin vervat ligt, in
de conceptuele representatie expliciet dient te worden gemaakt.
Het geheel van begrippen en regels dat Schänk hiervoor ontwikkelt,
is de CD-theorie. (Voor een uitvoerige uiteenzetting zij verwezen
naar Schänk, 1975.)
In de CD-theorie is een betekenis-representatie samengesteld
uit concepten, en de relaties tussen concepten. Men kan drie
soorten concepten onderscheiden:
- nominale
concepten.
Deze concepten vertegenwoordigen fysische
Objekten. Ze kunnen aangeduid worden als 'Picture Producers'
(PP's), omdat ze als het ware een plaatje in het hoofd van de
mens produceren. Voorbeelden: een pen, een boek, Jan.
- Akties.
Een ACT is wat een PP kan doen. In de zin 'Jan sloeg
Piet' behelst 'sloeg' een ЛСТ (in feite méér dan één). Naar wij
zullen zien, zijn er niet evenveel ACTs als werkwoorden. De CDtheone kent integendeel slechts elf primitieve ACTs en de veelheid van werkwoorden wordt herleid tot een beperkt aantal elementaire concepten, waaronder veelal één of meer ACTs.
- Bepalers.
Een bepaler is een concept dat alleen zin heeft in
relatie tot een nominaal of een ACT-concept. Het omschrijft een
attribuut van een PP of een ACT. In het eerste geval gebruikt
Schänk de afkorting PA (Picture Aider) en in het laatste geval
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AA (Action Aider).
Een PA neemt de vorm aan van 'STATE (VALUE)', dat wil zeggen
het duidt een attribuut (bijvoorbeeld 'kleur) plus een waarde
voor dat attribuut aan ('rood').
Tussen de vier conceptuele kategorieën (PP, ACT, PA, AA) kunnen bepaalde relaties bestaan. Schänk noemt deze relaties 'afhankelijkheden', omdat ze meestal asymmetrisch zijn. Terwijl PPs en
ACTs zeer wel zonder bepaler kunnen voorkomen, is het omgekeerde
niet mogelijk. PPs en ACTs zijn in origine 'regenten' van afhankelijkheden, hoewel ze ook als afhankelijk kunnen optreden; PAs
en AAs zijn per definitie 'dependenten'.
De representatie van betekenissen geschiedt nu door het netwerk van concepten en relaties tussen concepten weer te geven,
dat in een taai-uiting ligt vervat. De basiseenheid is hier de
сопоеріиаІгваЬ-іе.
Er zijn drie soorten conceptualisaties, die
respektievelijk gebeurtenissen, toestanden en toestandsverande
ringen representeren. Een conceptualisatie wordt afgebeeld in de
vorm van een diagram, waarin pijlen de relaties tussen concepten
aangeven :

PP ·*=*• ACT

geeft een gebeurtenis
weer.
De kern van een gebeurtenis
is een ACT uitgevoerd door
een PP.

PP <=> STATE (VAL)

duidt aan dat een PP geken
merkt wordt door een
toestand.

r* STATE (new VAL)
__ ^=
pp <=

geeft een
toestandsveranderinq van een PP weer.
»

<- STATE (old VAL)

De kern van ieder conceptualisatie is derhalve een wederzijdse
afhankelijkheids-relatie tussen een PP en een ACT óf een PP en
een STATE (respektievelijk een toestandsverandering). Bij wederzijdse afhankelijkheidsrelaties wijzen de pijlen in het diagram
naar beide concepten; bij éénzijdige afhankelijkheidsrelaties
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wi3zen de pielen altijd van de dependent naar de regent. Voorbeeld:
(1) Jan eet een appel
De gedachte (conceptualisatie), die in deze zin ligt vervat, kan
als volgt worden weergegeven:

Jan

«—>

INGEST

0
<-

D

•^mond

appel <•
UY

'Jan' in deze

conceptuele

representatie

staat niet voor het

woord 'Jan', maar fungeert als synbool voor het concept 'Jan',
dat wil zeggen het is een wijzer naar de verzameling van kenmerken (man, naam: Jan, gehuwd, enzovoort), die tezamen Jan vormen.
Hetzelfde geldt voor 'appel', 'mond', 'Y' (symbool voor onbekende
plaats). INGEST is één van de elf primitieve ACTs, die de CD-theo n e kent. Het betekent zoveel als ' m het lichaam opnemen'. Kenmerkend voor de act INGEST is, dat er onverbrekelijk een OBJECT
en een richting

(DIRECTION) mee verbonden is. Dat wil zeggen zo-

dra het woord 'eten' valt, wordt het concept INGEST bij ons opgeroepen, en dan weten w i j , dat er behalve een ACTOR een object

m

het spel is, en een lokatie-verandering van dat object. De objectpijl (0) en richtingpijl

(D) wijzen beiden in het diagram naar

de ACT. Men noemt 'OBJECT' en 'DIRECTION' casussen van de ACT.
Samen met 'INSTRUMENT' en 'RECIPIENT' zijn er in totaal vier conceptuele casussen van 'ACTS'.
De informatie, die in de vaste k o m b m a t i e van een ACT en zijn
casussen ligt opgeslagen is één van de belangrijkste hulpmiddelen
waarvan bij het begrijpen van een taai-uiting wordt gebruik gemaakt. Daardoor 'v/eten' wij nog vóór daar expliciet over gesproken wordt dat bijvoorbeeld bij 'geven' een object te pas komt en
een ontvanger

(RECIPIENT) en deze verwachting bereidt ons voor

op de rest van de z m .
Er zijn twee hoofd-kategorieën van akten: (1) fysische akten
of akten die op fysische Objekten worden uitgevoerd en (2) mentale akten, die op denkbeelden of waarnemingen betrekking hebben.
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Voorbeelden van de eerste kategorie zijn PROPEL (een kracht op
iets uitoefenen) en MOVE (bewegen van een lichaamsdeel). Mentale
akten zijn MTRANS (overbrengen van informatie) en MBUILD (verwekken of kombineren van informatie).2
Bij het begrijpen van een zin als (1) maken wij meestal, ongemerkt, inferenties. Zo zullen wij er m de regel onwillekeurig
van uitgaan, dat een appel gegeten wordt door hem met de hand naar
de mond te brengen. Dit is een instrumentele conceptualisatie,
die het karakter draagt van een inferentie, dat wil zeggen, die
waar kán zijn, maar niet waar hoeft te zijn. Mochten wij deze veronderstelling maken, dan ziet een meer komplete conceptualisatie
van z m (1) er als volgt uit:

O
Jan <£-> INGEST <

mond

D
appel <
<

Jan

I

MOVE

hand
Ψ
mond
ledere ACT heeft een instrumentele casus (I), die op zich
weer een conceptualisatie is. Dit maakt meteen duidelijk, dat er
niet alleen afhankelijkheidsrelaties tussen concepten, maar ook
tussen conceptualisaties zijn. Omdat binnen de instrumentele con
ceptualisatie weer een ACT voorkomt die een instrument casus kan
hebben, zou de conceptuele uitwerking van een taal-uitmg heel
ver kunnen worden voorgezet (Jan bewoog zijn hand, door de spie
ren van zijn hand te spannen, door aan de beweging van de spieren
te denken, enzovoort). Tot een dergelijke keten van instrumentele
inferenties is de mens inderdaad in staat. Tot m welk detail de
conceptualisatie wordt uitgewerkt is afhankelijk van de inferentie-ketens die nodig zijn om de diverse zinnen uit een betoog
aan elkaar te koppelen.
Behalve de instrument casus 7ijn er nog andere manieren waarop
een conceptualisatie kan samenhangen met een andere. Zo is bij
voorbeeld het objekt van een MTRANS altijd een conceptualisatie.
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Een van de belangrijkste verbanden tussen conceptualisaties is
echter de oorzaak - gevolg геІаЬге.
Het eten van een appel kan
bijvoorbeeld tot gevolg hebben, dat Jan verzadigd raakt. Zin (1)
kan dan worden aangevuld met:
(2) Jan raakt verzadigd.
De CD-representatie van beide zinnen ziet er als volgt uit:

Jan ·*=*> INGEST <

o

appel <

»•mond

D
1

HONGER (<a)

—< Y

Jan

- MOVE
t
hand

ÍHONGER (>a)
Y

mond

Oorzaak-gevolg relaties bestaan alleen tussen conceptualisaties en zij worden aangeduid met een pijl van het gevolg naar de
oorzaak. In de CD-theorie worden een aantal oorzaak-gevolg relaties onderscheiden: een ACT kan een toestand tot gevolg hebben
('result-causation': r ) , een toestand kan een ACT mogelijk maken
('enable-causation1: e ) , een ACT kan tot een mentale ACT leiden
('initiate-causation': I ) , een mentale ACT is de reden voor een
fysische ACT ('reason-causation': R) en een toestand kan een ACT
onmogelijk maken ('disable-causation': dE). Naast deze in Schänk
& Abelson (1977, p. 22ff) genoemde causale relaties, onderscheidt
Cullingford (1978, p. 190) nog 'Leadto-causation' (L) en 'Cancause-causation' (C). Het belang van deze regels voor oorzaakgevolg relaties is, dat het daardoor mogelijk wordt in plaats
van losse zinnen, een tekst die uit meerdere zinnen bestaat, als
êên samenhangend geheel op conceptueel niveau te representeren.
Een probleem daarbij is, dat de oorzaak-gevolg keten vaak niet
rechtstreeks is af te lezen uit wat er woordelijk m een zin
staat.
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Voorbeeld:
(3) Jan brandde zijn hand, omdat hl] vergat dat de
kachel aan was
Uiteraard is het vergeten hier niet de direkte oorzaak van het
branden van de hand. Hoewel echter over de werkelijke oorzaakgevolg keten niets gezegd wordt, hebben lezers geen enkele moeite deze te infereren. Zi] zijn hiertoe in staat op basis van hun
kennis omtrent oorzaak-gevolg relaties, zoals die zich in de werkelijkheid voordoen. Wil men een computerprogramma maken dat tot
dezelfde inferenties in staat is, dan moet klaarblijkelijk deze
kennis-omtrent-de-wereld worden ingebouwd. Op het eerste gezicht
lijkt dit een onmogelijke opgave. Men zou de computer van een encyclopedische kennis moeten voorzien, om hem opgewassen te doen
zijn tegen eenvoudige zinnetjes als (3). De opgave wordt echter
iets overzichtelijker, wanneer men bedenkt dat er slechts elf
primitieve ACTs zijn. Nodig is dan voor iedere ACT (en veelvoorkomende kombinaties van ACTen en andere concepten) de verzameling toestanden te definiëren, die (1) als oorzaak van die ACT
kunnen fungeren en (2) die als gevolg van die ACT kunnen optreden. Met behulp van deze gegevens en een aantal oorzaak-gevolg
regels kunnen dan ontbrekende schakels in een oorzaak-gevolg keten worden ingevuld (vgl. Kempen, 1977, p. 5, 6 ) .
Het inferentie-vermogen van dit mechanisme schiet echter tekort, wanneer in een tekst teveel schakels worden weggelaten.
Een voorbeeld is de volgende tekst:
(4) Wim blies gewillig in het blaaspijpje. Zijn rijbewijs werd daarna in beslag genomen.
Hoewel hier een duidelijke oorzaak-gevolg keten aanwezig is, is
hij niet te achterhalen met behulp van een mechanisme, dat op de
onderliggende ACTs afgaat (EXPEL, ATRANS). Wanneer de gewone lezer deze samenhang wél begrijpt, komt dit omdat hij in de tekst
ogenblikkelijk een specifieke sociale situatie herkent. Dit begrijpen omvat konklusies, die de letterlijke tekst verre te buiten gaan (dat Wim teveel alcohol genuttigd heeft, dat alcohol in
het bloed het besturen van een voertuig bemoeilijkt, dat Wim
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zich niettemin in een gemotoriseerd voertuig op weg begaf, dat
het de politie is die het rijbewijs in beslag neemt, enzovoort).
Al deze konklusies betreffen informatie, die impliciet in de tekst
aanwezig is, dat wil zeggen tot de betekenis
van de tekst behoort.
We moeten vaststellen, dat mensen bij het begrijpen van taal-uitmgen kennelijk een beroep doen op een omvangrijk kennisbestand. De
vraag is hoe dit kennisbestand georganiseerd zou kunnen zijn, en
op welke wijze het bij het proces van begrijpen benut wordt.
3.4.2.

Scripts

Er is tweeërlei soort kennis, die de mens bij het proces van
begrijpen benut: algemene kennis en specifieke kennis.
Algemene kennis omvat al datgene dat wij van andere mensen
weten omdat zij nu eenmaal mensen zijn met bepaalde standaardbehoeften, levend in een wereld, waarin deze behoeften op een beperkt aantal manieren kunnen worden vervuld. (Wat doet iemand
die honger heeft?) In paragraaf 3.4.3 gaan we er nader op in.
Van specifieke
kennis is sprake, wanneer het om situaties
gaat waarin gebeurtenissen een standaardverloop hebben: naar de
kapper gaan, de bus nemen, een verjaardagspartijtje, enzovoort.
Wanneer in een verhaal naar een dergelijke standaardsituatie
wordt verwezen, behoeven wij niet moeizaam een oorzaak-gevolg keten te konstrueren. Wij hebben als het ware een draaiboek (SCRIPT)
paraat, dat de gebruikelijke volgorde van de gebeurtenissen bevat, en bij het verder lezen hoeven wij nieuwe informatie slechts
in te passen in het voorgegeven stramien. In voorbeeld (4) zijn
het de woorden 'blaaspijpje' en 'rijbewijs', die het script aktiveren van 'controle-op-alkoholgebruik-door-politie'. In dit
script ligt een massa informatie ordelijk opgeslagen en hieruit
kan worden verklaard, dat wij uit een zo korte mededeling als (4)
zoveel begrijpen en zelfs predikties kunnen doen over nog komende gebeurtenissen (Wim zal er wel niet zonder boete afkomen!).
Een script kan nu gedefinieerd worden als ее f
cognitieOe
struktuuv
die de gebruikelijke
voLjorüe(n)
xiar gebeurteni^ren
in
ppn bepaalde
kontakst
omnchrijft.
Scripts hebben betrekking op stereotype handelingspatronen
in steedb terugkerende situaties. Kenmerkend voor een script is,
dat naar objekten in het script kan worden verwezen met een lid44

woord van bepaaldheid, alsof het objekt al eerder genoemd is. In
een verhaal over een treinrit wordt bijvoorbeeld over de Kondukteur gesproken, ook al is deze persoon nog niet eerder ter sprake
gebracht.
Dankzij het feit dat de taalgebruiker van cognitieve strukturen als scripts gebruik maakt, kunnen taaluitingen ekonomisch
worden ingekleed. Het is voldoende om te zeggen: "Ik zat laatst
in een restaurant, toen .... enz.", om de betreffende situatie
voor de luisteraar duidelijk te doen zijn. Een uitputtende beschrijving van hoe het in een restaurant toe gaat, kan de taalgebruiker zich besparen.
Op basis van de scripttheone is door Cullingford

(1978) een

computerprogramma ontwikkeld dat SAM (Script Applier Mechanism)
heet, en dat in staat is eenvoudige verhaaltjes, met name kranteb e n c h t e n die op standaard-situaties betrekking hebben, te begrijpen. Om een indruk te geven van hoe een script er uitziet,
geef ik een fragment uit het restaurant-script weer (G = gast,
PTRANS = een primitieve ACT die 'veranderen van plaats' betekent,
ATTEND = een ACT die 'zintuigen op een bepaalde stimulus richten'
betekent).

SCENE 1 BINNENKOMST
G <É™^> PTRANS G m

restaurant

G *=» ATTEND ogen op tafels
G'*->MBUILD waar plaats te nemen
G «• > PTRANS G naar tafel
G < > MOVE G m

zittende positie

In werkelijkheid is de script-representatie van deze scène
veel gedetailleerder. Deze beknopte versie maakt echter duidelijk,
dat de gebeurtenissen die tezamen een script vormen, gerepresenteerd zijn in de vorm van conceptualisaties. hen
conccOtuele

strsktuur.

saript,

τs

een

Voor het begrijpen van een verhaal is de

lezer daarom niet afhankelijk van de toevallige woordkeus van de
verteller. Of deze nu zegt "ik liep naar de tafel" of "ik begaf
mij naar de tafel" de onderliggende conceptualisatie

(G < ->

PTRANS

G naar tafel) is dezelfde, in beide gevallen is het script van
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toepassing en wordt de verteller begrepen.
De binnenkomst-scène is de eerste uit een reeks scènes in het
restaurant-script, ieder onderverdeeld in de voor deze scène karakteristieke gebeurtenissen, en tezamen êên Zange kausale
keten
vormend.
Binnen het script is rekening gehouden met verschillende varianten op het standaard-gebeuren, al naargelang het soort restaurant (snackbar, zelfbedieningsrestaurant, enzovoort) en mogelijke interferenties (de ober brengt het verkeerde gerecht, de
cliënt kan niet betalen, enzovoort). Dit alles maakt een script
tot een buitengewoon ingewikkelde struktuur, die een grote rijkdom aan informatie kan bevatten.
Het oproepen van een script bij het begrijpen van een taaluiting is afhankelijk van de kontekst waarin bepaalde woorden
worden gebruikt. Een script wordt bij de luisteraar geaktiveerd,
wanneer bepaalde kernconcepten ('script-headers') onder zijn aandacht komen. Vaak echter wordt naar zo'η kernconcept slechts ter
loops verwezen en bestaat er geen reden om het betreffende script
tot in detail te aktiveren, bijvoorbeeld het KERK-scnpt naar
aanleiding van de zin "Voorbij de kerk moet u links afslaan". De
gedetailleerdheid, waarmee een script wordt opgeroepen hangt af
van het aantal kernconcepten en deelgebeurtemssen, dat ter spra
ke komt.
Aan de hier ontwikkelde theorie ligt een bepaalde visie ten
grondslag omtrent de manier, waarop mensen de dingen begrijpen,
of dit nu gebeurtenissen zijn die hen verteld worden of die zij
zelf ervaren. Schänk & Abelson (1977, p.

67) definiëren 'begrij-

pen' als een proces waarbij mensen dat wat zi¿ zien en hoven
vergelijken
met een bij hen aanwezig bestand
oan aktiepatronen,
die
zi¿ eerder hebben meegemaakt.
Hoe het gehele model van het taalbegnjpen funktioneert kan worden samengevat aan de hand van het
stroomschema in Figuur 1.
De invoer voor de taalbegnjper bestaat uit een aantal zinnen
die samen de tekst van een verhaal vormen. De verwerking van de
tekst gebeurt door nauwe samenwerking tussen drie programma's:
ELI (English Language Interpreter), PP-MEMORY die de Picture Producers (PPs) m het verhaal van een kode voorziet en verwijzingen naar PPs identificeert, en tenslotte de APPLIER voor het toe46

SCRIPT
APPLIER

ΐ" PP-MEMORY

ELI

STORY
TL· XT

Fig. 1. SAM: stroomschema van de taalbegrijper (vgl. Cullingford, 197Э, p. 11)

passen van de scripts.
ELI zet zin voor zin om in een conceptuele representatie.
Zinnen worden woord voor woord gelezen van links naar rechts. Bi]
ieder woord worden de mogelijke betekenissen

(conceptuele struk

turen) in het LEXICON opgezocht; op grond van het zinsverband be
sluit ELI welke betekenis van toepassing is. Het resultaat is een
conceptuele representatie die alleen die conceptuele elementen be
vat welke expliciet in de zin voorkomen. Interpretatie en aanvul
ling van deze conceptualisatie tot een komplete betekenis-repre
sentatie die ook de impliciete elementen weergeeft, geschiedt
door PP-MEMORY en APPLIER.
ELI zendt zijn uitkomst naar PP-MEMORY, die tot taak heeft
van ledere Picutre Producer

(Jan de Wit, een vork, het station,

enzovoort) een geheugen-representatie
matie over aeze

te maken waarin alle infor

PP wordt opgeslagen en verder wordt bijgehouden.

ledere PP wordt daartoe van een kode

('token') voorzien

(HUM14,

PHYS2, STRUCT7), zodat voor de rest van SAM ondubbelzinnig dui
delijk is om welke PP het gaat. Een PP kan naar iets verwijzen
dat SAM reeds kent of naar iets nieuws. Het is de taak van PPMEMORY om PPs te identificeren en met name om bij te houden naar
welke PPs verwezen wordt door voornaamwoorden
door omschrijvingen

('hij', 'deze') of

('de man met de hoed'). Deze verwijzingen

worden door samenwerking tussen PP-MEMORY en APPLIER opgelost.
Wanneer PP-MEMORY klaar is zendt hij zijn uitkomsten door
naar de Script Applier. Voor het begrijpen van de tot dusver ge47

creëerde representatie raadpleegt deze de hem bekende scripts.
Afgaande op aanwezige kernconcepten in de representatie tracht
hij uit te vinden welk script van toepassing is. Het betreffende
script wordt geaktiveerd, zodra een typische gebeurtenis uit het
script wordt herkend.3 Nieuwe invoer wordt voortdurend vergeleken met wat op grond van dit script te verwachten is. De applier
geeft tevens aanwijzingen aan ELI om bij volgende zinnen op bepaalde betekenissen van woorden te letten. Het woord 'order' heeft
bijvoorbeeld m een militaire kontekst een andere betekenis dan m
een commerciële kontekst. De verwerking van de tekst is klaar,
wanneer de gehele tekst gebruikmakend van scnpt-aanwijzingen is
omgezet in één samenhangende conceptuele representatie. De tekst
is dan 'begrepen'.
SAM is inmiddels in staat om eenvoudige verhalen en krantebenchten die op een twintigtal standaardsituaties betrekking
hebben te begrijpen. Daartoe behoren berichten/verhalen over autoongelukken, aardbevingen, restaurant-bezoek, museum-bezoek, treinreizen, enzovoort.
Mensen verkeren echter niet altijd in standaardsituaties,
waarin zij werktuigelijk de handelingen verrichten die hen door
een script worden voorgeschreven. Mensen kiezen hun eigen, bijzondere doelstellingen, die ze op zeer uiteenlopende wijzen trachten te bereiken. Deze omstandigheid maakt dat de taalbegnjper
die op grond van een verzameling scripts de werkelijkheid wil verstaan, met stomheid geslagen is zodra zich een nieuwe gebeurtenis
voordoet waarin zijn script niet voorziet.
Deze beperktheid in het begripsvermogen van hun model is voor
Schänk & Abelson aanleiding tot een belangrijke uitbreiding van
hun theorie over het taalbegrijpen. De nieuwe begrippen die zij
daarbij introduceren (plan, D-doel, doel, thema) verruimen het
begripsvermogen van de taalbegnjper aanzienlijk.
с.4.ύ.

Plannen

Om de behoefte aan een begrip als 'plan' te verduidelijken,
geven Schänk & Abelson (1977, p. 70) de volgende passage als
voorbeeld:
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(5) Jan wist dat de operatie van zi^n vrouw
erg kostbaar zou worden.
Er was nog altijd oom Harry
Hi] pakte de telefoongids.
Wanneer wij deze passage zonder veel moeite kunnen volgen, dan
komt dit niet omdat «13 over een script beschikken, dat de reeks
handelingen beschrijft bij het-bekostigen-van-een-operatie, maar
omdat wij het planmatige onderkennen in het verhaal.
Het planmatige in een gebeuren kunnen wij alleen inzien, als
we het doel

kennen waarnaar wordt gestreefd. In de bovenstaande

tekst is dit het bekostigen van een operatie. Dit hoofddoel leidt
tot het sub-doel van het verkrijgen van geld. Eén van de akties
die dit doel kunnen verwezenlijken, is geld aan iemand vragen.
Om een vraag aan iemand te kunnen stellen, moet men met hem in
kontakt treden.
Deze analyse maakt al duidelijk, dat een plan kan worden beschreven in termen van een reeks sub-doelen. Een sub-doel kan
weer langs verschillende wegen worden bereikt

(Jan kan ook naar

oom Harry toegaan en ook dan heeft hij weer de keuze uit een aantal mogelijke middelen om zich te verplaatsen). Dit stapsgewijze
karakter van ieder plan weerspiegelt zich in de theorie die
Schänk en Abelson over de organisatie van plannen ontwikkelen.
PLAN
/-

~

r- D-DOEL 1

> D-DOEL 2

\
> D-DOEL 3

> DOEL

1

(PLANBOX 1
PLANBOX 2 —

Script

^PLANBOX η
Figuur 2. Struktuur van een plan bij Schänk ί. Abelson.
Een plan wordt gedefinieerd als epn
veii'cn

van

een

aoel.

reeks

akiien

tot

het

oe-

Een plan kan worden beschreven in termen van

D-DOELEN, die de primitieve bouwstenen vormen waaruit ieder plan
wordt samengesteld

(zie Figuur 2 ) . De naam 'D-DOEL' heeft te ma49

ken met het symbool 'delta', Δ, en is door Abelson (1975, p. 280)
ingevoerd om aan te duiden, dat iedere stap in een plan korrespondeert met een gewenste toestandsverandering. D-doelen zi^n in
feite standaarddoelen onder elk waarvan specifieke akties ressor
teren die tot het bereiken van dit standaarddoel kunnen leiden.
Terwijl de verscheidenheid van de doelen die de mens kan najagen
zeer groot is, zijn er slechts een zeer beperkt aantal D-doelen.
Hier schuilt de pointe van Schänk & Abelsons p l a n t h e o n e : de vele
specifieke doelen die mensen nastreven, kunnen worden ontleed en
gedefinieerd in termen van een k l e m aantal algemene D-doelen en
hun kombinaties. Een voorbeeld van een D-doel is D-CONT.
D-CONT betekent overdragen van de fysieke zeggenschap (control) over een objekt van de huidige houder naar de aktor. Onder
het label D-CONT ressorteren een aantal mogelijke akties (PLANBOXES) , die tot dit doel leiden.
D-DOEL
D-CONT

PLANBOXES
1 ASK

- gewoon vragen

2 INVOKE THEME

- een thematische relatie oproepen: ik ben toch je neef, je
vriend, enzovoort

3 INFORM REASON

- de reden uitleggen

4 BARGAIN OBJECT - iets in ruil aanbieden
5 BARGAIN FAVOR

- dan zal ik iets voor jou doen

6 THREATEN

- bedreigen

7 OVERPOWER

- tot overdracht dwingen

8 STEAL

- stelen

Een D-doel is dus niets anders dan een verzameling planboxes.
Hoe D-doelen en planboxes worden gebruikt bij het begrijpen
van een verhaal, wordt men het snelst gewaar wanneer men zélf een
verhaal maakt. Schänk & Abelson voeren in dit verband een beer
'Joe' ten tonele, die m

een vereenvoudigde beren-wereld leeft.

Gesteld dat Joe honger heeft en wil eten, dan kunnen wij op basis
van onze kennis van deze berenwereld de volgende reeks akties
(= plan) ontwerpen.
Om te kunnen eten (INGEST) moet Joe de beschikking hebben
(D-CONT) over voedsel. Om voedsel in handen te kunnen krijgen
moet hij bij het voedsel zien te komen (D-PROX). Om bij het voed50

sel te komen moet hij weten

(D-KNOW) waar dit zich bevindt. Deze

informatie zou hl] aan iemand kunnen vragen

(ASK). Om het te kun-

nen vragen moet hij in kontakt met deze informant staan

(PROX,

van 'proximity', nabijheid). De berenwereld schrijft dus een aantal regels voor die de opeenvolging van akties - het plan - tot
het bereiken van een doel bepalen. In termen van D-doelen en planboxes zien deze regels er als volgt uit (X is voedsel en Y is een
andere aktor):

INGEST (X)

vereist

D-CONT (X)

D-CONT

(X)

vereist

D-PROX

(X)

D-PROX

(X)

vereist

D-KbOW

(LOC(X))

D-KNOW

(LOC(X)) heeft als planbox ASK (Y)

ASK

(Y) heeft als voorwaarde PROX (Y) = PROX

(ACTOR)

De plan-theorie van Schänk & Abelson wíl de regeis specificeren volgens welke akties aan elkaar gekoppeld kunnen worden
tot een doelgericht plan. De mens heeft kennelijk een dergelijke
plan-logica tot zijn beschikking, gezien het feit dat hij een
tekst waarin vrij veel schakels ontbreken toch weet te begrijpen
("Jan wilde hoofd van de afdeling worden. Hij kocht wat arsenicum") .
Een plannenmaker redeneert altijd van achteren naar voren,
dat wil zeggen van het einddoel naar een begin-D-doel. Dit begin
D-doel is het doel voor het bereiken waarvan alle voorwaarden
zijn vervuld. Zijn de betreffende planboxes uitgevoerd, dan is
het D-doel bereikt en zijn daarmee tegelijk de voorwaarden vervuld voor het volgende D-doel

(zie Figuur 2 ) .

Om het begin-D-doel te verwerkelijken kiest de betrokkene
een planbox waarmee naar hij meent het D-doel kan worden bereikt.
Aan de hand van de planbox ASK kan de algemene vorm van een planbox worden gedemonstreerd:
PLANBOX: ASK

ACT: X MTRANS Q? ΤΟ Y
CP : X PROX Y
UP : Y KNOWS Q
MP : Y WANTS TO MTRANS Q TO X
RES: Y MTRANS Q TO X causes Q B E (MLOC (X))
51

AC'!

Een planbox heeft een hoofd-act die ertoe moet leiden,

dat het doel van de planbox wordt gerealiseerd. Bi] de planbox
ASK is dit X MTRANS Q?to Y, dat wil zeggen X stelt aan Y een vraag
Q?. Om deze act te kunnen uitvoeren moet aan drie soorten voor
waarden zijn voldaan:
СГ (controllable precondition). De eerste is een beïnvloedbare voorwaarde die samenhangt met de aard van de hoofd-act, in het
geval van ASK: dat X in de nabijheid

(PROX) van Y is. Is dit niet

het geval dan is een D-PROX (ACTOR) vereist.
VP (uncontrollable precondition). De tweede voorwaarde is
n-ieb

te beïnvloeden en houdt bij ASK in, dat Y de informatie Q

dient te hebben. Mocht aan deze voorwaarde niet zijn voldaan, dan
is de uitvoering van de planbox onmogelijk en komt hij te vervallen .
iVP (mediating precondition). De derde soort voorwaarde is een
bemiddelende die betrekking heeft op persoon Y; bij ASK is dit
of Y bereid is zijn informatie aan X over te dragen. Wanneer de
MP niet vervuld is, dan kan de actor pogingen doen hem vervuld te
krijgen door een andere planbox op te roepen, bijvoorbeeld
GEN

(Vertel het, anders
Rl 3

DREI-

.....').

(resultaat). Als de uitvoering van de planbox succes

heeft, heeft dit tot resultaat

dat Y zijn informatie overdraagt

aan X, zodat deze kennis nu bij X berust. Het D-doel D-KNOW,
waarvan ASK een planbox is, kan nu gelijk gezet worden aan TRUE.
Terugkerend tot het verhaal over Joe de beer die honger heeft,
kan nu beter verklaard worden, waarom een bepaalde voortzetting
van het verhaal als 'logisch', als 'begrijpelijk' wordt ervaren.
Een dergelijke voortzetting zou bijvoorbeeld kunnen zijn: "Joe
vioeg aan vogel Frans of hij ergens honing wist te vinden". Wanneer deze zin ons in het geheel niet verwondert, dan komt dit omdat hij m

ons mentale straatje past, dat wil zeggen uitgaande

van het doel

(INGEST) zijn wij op voorhand in staat, gegeven on-

ze kennis van de wereld en de daarin geldende regels, een pad te
ontwerpen dat éôn of meer D-doelen doorloopt. Planning - aldus
Schänk & Abelson - komt inderdaad neer op het kiezen van een pad
door één of meer D-doelen, en begrijpen is het rekonstrueren van
andermans plan.
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Het begrippen-apparaat dat zij daartoe ontwerpen, omvat tot
nu toe een vijftal D-doelen:
D-KNOW

(X)

- de actor wenst dat actor feit X weet

D-PROX

(X)

- de actor wil in lokatie X

zijn

D-CONT (X)

- de actor wenst de fysieke zeggenschap over
ob^ekt X

D-SOCCONT

- de actor wenst macht of bevoegdheid om iets
te doen

D-AGENCY

- de actor wil dat iemand anders een doel voor
hem verwerkelijkt

Ieder van deze D-doelen is verder gedefinieerd door de speci
fieke akties (planboxes), die het doel kunnen verwezenlijken.
Voor D-PROX (X) zijn deze akties onder meer RIDE ANIMAL, USE
VEHICLE, USE PUBLIC TRANSPORTATION, enzovoort. Het gebruiken van
een voertuig is in de regel een gewoonte-handeling. Onder USE
VEHICLE treffen we dan ook het auto-script aan en onder USE PUB
LIC TRANSPORTATION het b u s - s c n p t , trein-scnpt, enzovoort. De
scripts

verhouding tussen plan en script wordt hiermee duidelijk:
zijn

in we·,en niets

planhox

uit

te

anders

dan sterk

gestyleerde

manieren

от сел

joerev.

Het samenvoegen van D-doelen tot een plan is niet een pro
bleem dat bij iedere nieuwe doelstelling opnieuw om een oplossing
vraagt. Sommige kombinaties van D-doelen dragen een routine-ka
rakter en liggen als het ware voor gebruik gereed. Schänk & Abelson voeren voor een dergelijke kombinatie de term BENOEMD PLAN
in.

Een voorbeeld is USE (X):
USE(X) = D-KNOW (LOC (X)) >D-PROX (X) ^ D - C O N T (X) ->I-PREP-M)0
USE(X) is een plan dat wordt opgeroepen waar men een objekt
wil gebruiken. De formule voor USE(X) betekent: als je iets wilt
gebruiken dan moet je zien te weten te korren waar het is, zorgen
dat je op dezelfde plaats als het objekt komt, er de beschikking
over krijgt, het voorbereidt voor gebruik en er dan mee doet wat
je wilde doen. Daar ieder D-doel een lijst van planboxes en
scripts omvat, kan een BENOEMD PLAN eventueel geheel via scripts
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worden uitgevoerd, of daarentegen een meer originele uitvoering
krijgen. Een voorbeeld van Schänk & Abelson heeft betrekking op
het willen lezen van een boek: USE (BOEK):
SCRIPT-VERSIE

ONGEWONE VERSIE

telefoonboek-script
(voor adres bibliotheek)

vragen

bus-script
(naar bibliotheek)

autoscript

D-CONT(X)

leen-scnpt

stelen

PREP

bus-scnpt
zit-scnpt

DO

lezen

D-KNOW
(LOC(X))
D-PROX(X)

(naar h u i s )

auto-script
zit-scnpt
lezen

Met deze beknopte schets van het plan-mechanisme, zoals dit
door Schänk & Abelson wordt ontwikkeld, wil ik volstaan. Een computerprogramma dat op basis van deze plan-theone in staat is
teksten te begrijpen, is inmiddels aanwezig in de vorm van PAM
(Plan Applier Mechanism), geschreven door Wilensky

(1976, 1978).

Een lezer die is uitgerust met alle kennis over de manier waarop mensen plannen opstellen, teneinde doelen te bereiken, kan deze
kennis alleen inscnakelen als duidelijk is u.\ IK doet.
m

de persoon

het verhaal najaagt. De plan-theone is in feite een leeg denk-

raam, zolang er niet een aanwijsbaar doel is. Eerst dán wordt het
mogelijk om D-doelen en planboxes in een 'doel-treffende' volgorde
te arrangeren en met bepaalde verwachtingen, kortom met begrip,
een tekst te volgen.
Het punt is nu, dat mersen een verbluffende scala van doelstellingen najagen, van lucifersmerken sparen tot Zen-boednist
worden. Abelson

(1975, p. 305) wijst dan ook op de noodzaak om op

een of andere wijze een katalogus samen te stellen van menselijke
doelstellingen. Op basis van de/e taxonomie zou een programma ontwikkeld moeten rforaen, een 'DOEL MONITOR', die in staat is in een
verhaal doelen van personen te identificeren. Aansluitend op de
geïdentificeerde doelen kan dan het plan-mechanisme worden benut
om de tekst verder te begrijpen.

Ь4

5.Δ.4.

Doelen
In Schänk & Abelson

(1977) worden de eerste omtrekken geschetst

van een theorie over doelen. Een doel is een gewenste toestand van
de wereld, en de akties waaruit een verhaal bestaat worden begrijpelijk als onderdeel van een poging een bepaalde doel-toestand te
bereiken. Ondanks de schier eindeloze variatie aan doelstellingen
die wij bij mensen tegenkomen, zijn er toch bepaalde soorten doelstellingen die in ieder mensenleven een rol spelen. Er is een zekere rubricering aan te brengen in klassen of VORMEN van doelen. Iedere doel-VORM wordt gekenmerkt door specifieke regelmatigheden,
zodat men bij herkenning van de doelvorm bij voorbaat een aantal
verwachtingen en prionteitsregels kan opstellen. Voorlopig worden
zeven

doel-vormen onderscheiden; drie hebben betrekking op het stre-

ven naar een gewenste toestand, twee op het vermijden van ongewenste toestanden, en tenslotte vervullen twee de funktie van sub-doel
bij het realiseren van de vijf andere doel-vormen.
Van ieder doel-vorm geef ik een korte beschrijving:
S-DOEl

(Satisfaction Goal). - Een terugkerende sterke biologi-

sche behoefte die wanneer hij bevredigd is, voor een zekere tijd
zwijgt. Voorbeelden zijn S-HONGER, S-SEX, S-SLAAP. Een taalbegrijper die een S-doel herkent 'weet' dan bij voorbaat dat deze doelstelling een dwingend karakter heeft, niet onbeperkt kan worden
genegeerd, een bepaald plan zal oproepen

(meestal USE(X)), zich

met een bepaalde frekwentie aanmeldt, enzovoort. Blokkering van
plannen tot de vervulling van een S-doel heeft een negatieve emotionele en lichamelijke toestand tot gevolg.
E-uO¿I

(Enjoyment Goal). - Een aktiviteit die naar believen

wordt ondernomen voor plezier en ontspanning. Voorbeelden: E-REIZEN, E-WEDSTRIJD, E-AMUSEMENT. Kenmerkend voor E-doelen is, dat
deze vaak bereikt worden door uitvoering van het plan EXPERIENCE
(Y) = D-KNOW (LOC(Y)) + D-PROX (Y) + D-SOCCONT

(Y) + DO. Op frus-

tratie van E-doelen volgen in de regel gematigde uitingen van teleurstelling en ergernis.
A-DOL.J

(Achievement Goal). De verwerving, vaak over een lange-

re tijdsperiode, van een waardevol goed of een waardevolle sociale positie. Voorbeelden zijn A-BEZIT, A-INVLOED, A-GOEDE BAAN, ARELATIES, enzovoort. Typerend voor A-doelen is, dat frustratie er55

van vaak tot gevolg heeft dat de betrokkene zich gekwetst terugtrekt of ter kompensatie zijn zinnen op een ander A-doel zet.
P-DOEL

(Preservation Goal). - Het behouden of verbeteren van

gezondheid, veiligheid of goede konditie van mensen, positie of
eigendom. Voorbeelden: P-GEZONDHEID, P-GEZONDHEID KINDEREN, PBAAN, enzovoort. Wanneer 3e iets bezit of hebt bereikt, moet 3e
van tijd tot tijd maatregelen treffen om het te behouden. Daartoe
is nodig dat je mogelijKe bedreigingen door natuur-gebeurtenissen,
plannen van anderen, de tand des tijds, onderkent. Wanneer een Pdoel in het gedrang komt, leidt dit tot een reaktie van bezorgdheid en ontsteltenis, en tot nieuwe doelstellingen annex plannen
die de oorspronkelijke toestand moeten herstellen.
C-OOCL

(Crisis Goal). - Dit is een bijzondere klasse van P-

doelen. C-doelen worden gesteld om ernstige en akute bedreigingen
van dierbare personen of goederen af te weren. Voorbeeld: C-GEZONDHEID, C-BRAMD, C-STORM. De m d d e l e n om C-doelen te verwezenlijken dragen vaak een scnptachtig karakter: het ambulance-scnpt,
Drandweer-script, enzovoort. Het met-bereiken van een C-doel wordt
als schokkend ervaren; het wél bereiken brengt diepe opluchting.
l-Jlbi,

(Instrumental Goal). - Ieder doel dat, wanneer het

wordt bereikt, een voorwaarde realiseert voor het bereiken van
een ander doel, maar op zich geen bevrediging schenkt. Om de
schouwburg te kunnen bezoeken, neet

ik

eerst

naar de stad. Doel-

frustratie van een I-doel leidt meestal tot geagiteerdheid en woede.

(Ik kom m

een file terecht, de aanvangstijd van de voorstel-

ling nadert, en kan tenslotte niet meer worden gehaald.)
^j-UOH,

(Deltd Goal). - D-doelen zijn ook instrumentele doelen,

die echter gekenmerkt worden door hun algemene toepasbaarheid binnen plannen tot het bereiken van bepaalde hoofd-doelen.
Het is alleen door onze kennis van doelstellingen, dat wij in
staat zijn de akties van anderen te begrijpen en te voorspellen.
We weten daardoor globaal wat bijvoorbeeld een vader onderneemt,
die merkt dat een van zijn kinderen ziek is. Mensen willen de gezondheid van degenen die hen dierbaar zijn nu eenmaal behoeden (PCEZONDHEID DIERBAREN). Wanneer de prins in het sprookje ontdekt
dat zijn geliefde, de prinses, door de draak is ontvoerd, kan de
lezer al ongeveer de reeks akties voorspellen die gaat volgen. Het
is het BENOEMDE PLAN ' G L T U ) ' , bestaande uit D-KNOW + D-PROX +
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D-CONT. Met dit schema m

het hoofd worden de daarop volgende zin-

nen gelezen.
Het begrijpen van een verhaal houdt tevens m ,

dat wij de volg-

orde van belangrijkheid kennen zoals die in het algemeen voor menselijke doelstellingen geldt. C-doelen zullen in het algemeen prioriteit hebben boven S-doelen. Iemand die zich tijdens de maaltijd
(S-HONGER) lelijk in zijn vinger snijdt

(C-GEZONDHEID) zal naar

alle waarschijnlijkheid onmiddellijk ophouden met eten en eerst
zijn vinger verbinden.
S-doelen kunnen tijdelijk onderdrukt worden ten gunste van Adoelen, maar op een gegeven moment krijgen zij voorrang: de marathonschaker

(A-ROEM) legt het af tegen de slaap (S-SLAAP). Deze

prioriteiten zijn voor de gewone lezer zo vanzelfsprekend, dat hij
zich niet eens realiseert dat hij op grond van deze kennis-vooraf
een tekst moeiteloos kan volgen. In een kunstmatig systeem voor
het begrijpen van verhalen moet deze kennis echter expliciet worden aangebracht. Dit systeem moet tegelijk in staat zijn te onderkennen wanneer iemand van doelstelling verandert. Zulks kan inhouden dat weliswaar hetzelfde hoge orde doel wordt nagestreefd, bijvoorbeeld E-AMUSEMENT, maar een lage orde doel ERVARING

(SCHObW-

BURG) vervangen wordt door een ander lage orde doel ERVARING (TV).
Er is dan sprake van lage orde aoe l-subsvit^lie.

Hoge orde doel-

substitutie zou hier bijvoorbeeld de vorm kunnen aannemen van
"Laten wij maar naar bed gaan" (S-SLAAP).
Uit het feit dat hier steeds één doel door één ander doel vervangen wordt, mag niet worden afgeleid dat de akties van een individu op ieder moment slechts vanuit één doelstelling begrepen kunnen worden. Integendeel. De onderscheiding van I-doelen en D-doelen laat reeds zien, dat naast het hoofddoel vrijwel altijd één
of meer tussenliggende doelen m

het geding zijn. Aan deze tussen-

liggende doelen kan jclijkti^агд

gewerkt worden: Iemand neemt in

de trein

(D-PROX) nog even zijn lezing door (PREP). Het 'een lezing

houden' kan ter zelfder tijd onderdeel uitmaken van A-SOCIALE POSI
TIE, dat op zijn beurt weer een noodzakelijke voorwaarde kan zijn
voor A-BEZIT

(geld), A-MACHT, A-STATUS.

Het verschijnsel dat van de vervulling van één doelstelling,
de realisering van een reeks andere doelstellingen afhangt, noemen
Schänk & Abelson aoe І-ьлочитрІъе.

In onze samenleving is A-BEZIT
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(geld) een doelstelling die de realiseerbaarheid van talrijke Sen E-doelen bepaalt. Vaak worden sociale relaties aangegaan, omdat
ze meerdere doelstellingen tegelijkertijd vervulbaar maken. AHUWELIJK kan nagestreefd worden teneinde zowel A-BEZIT, A-KINDEREN
als S-SEX te realiseren.
Doel-konflikten
ontstaan wanneer het nastreven van het ene
doel onontkoombaar tot gevolg heeft, dat een ander, evenzeer gewenst doel, gefrustreerd wordt. A-KINDEREN en P-BAAN worden in het
bestaan van menige vrouw als onverenigbaar ervaren. Een taalbegnjpend programma moet in principe over de informatie beschikken
om konflikten tussen doelstellingen te kunnen herkennen.
De gehele theorie over DOELEN verkeert nog in een ontwikkelingsstadium. "What we have presented has been sketchy, largely because
this is new ground in the field of language understanding and we
have only an inkling of how to proceed" aldus Schänk & Abelson
(1977, p. 125). Als een eerste toets voor het doel-plan-D-doelplanbox mechanisme heeft Meehan (1976) inmiddels TALbSPIN ontwikkeld. TALESPIN is een programma dat op basis van de theorie van
Schänk en Abelson verhalen maakt, door van een gesimuleerde wereld
uit te gaan waarin bepaalde personnages een doelstelling hebben,
en dan te vertellen wat er gebeurt. Het programma mterakteert met
de gebruiker, aan wie het regelmatig informatie vraagt over de gesimuleerde wereld. Dat wil zeggen de gebruiker kan bepaalde initiële kondities m de wereld aangeven en bepalen welke relaties de
figuren m het verhaal met elkaar onderhouden (vriend, vijand).
Vervolgens kiest de gebruiker een doelstelling voor de hoofdpersoon. TALESPIN tracnt dan een plan op te stellen en uit te voeren,
waardoor de hoofdpersoon zijn doel bereikt.
¿.4.

b.

Thema 'e

Een enkel woord tenslotte over het begrip 'thema'. Dit begrip
blijkt noodzakelijk, wanneer men zich bezint op de manier waarop
lezers doelen in een verhaal herkennen. Een doel is uiteraard direkt konstateerbaar, waar het met zoveel woorden wordt aangekondigd. "Jan wilde .... eten (S-HONGER, E-ETEN), piloot worden (ADESKUNDIGhEID, A-BAAN), naar het concert (E-AMUSEMENT)". Vaak echter worden doelen niet expliciet vermeld, maar zijn ze alleen af
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te leiden uit wat over de persoon gezegd wordt. "Jan was ober",
"Jan was verliefd", enzovoort. Op grond van een dergelijke mededeling kunnen wij een heel pakket

van doelen veronderstellen, dat

de betrokkene tracht te vervullen. Het is in dit verband dat Schänk
& Abelson de term 'thema' invoeren. Thema's

informavie
op basis waarvan
dividu
kunnen
aannemen.

wij

bepaalae

onvatten

de

doelstellingen

aohtergrond-

bi¿

een

in-

Er kunnen drie soorten thema's worden onderscheiden: rol-thema's, interpersoonlijke thema's en levens-thema's.
Pol-thema's

vallen samen met de maatschappelijke rollen die

er zijn; het zijn meestal beroepsrollen, advokaat, bakker, student,
spion.
Interpersoonlijke

thema's

duiden een relatie tussen personen

aan: vader, dochter, vijand, minnaar. Elk interpersoonlijk thema
stelt ons in staat een hele bundel predikties op te stellen over
de doelen die de betrokkene in bepaalde situaties zal nastreven.
Wanneer een kind ziek wordt, zal de vader helpen; wanneer een ander met haar flirt, zal de minnaar met argusogen toekijken, enzovoort. Men kan kortom bij voorbaat een lijst van situatie-aktie
paren opstellen, zodanig dat wanneer een bepaalde situatie optreedt, iemands aktie is te voorspellen. Schänk & Abelson

(1977,

p. 139) illustreren dit voor het thema LIEFDE (X is minnaar, Y is
de geliefde, Ζ is iemand anders):
SITUATIE:

DOEL DAT VOOR X ONTSTAAT:

Ζ DO oorzaak van Y gekwetst

A-GEZONDHEID (Y) en mogelijk
DO oorzaak van Ζ gekwetst
C-GEZONDHEID

Y is in MENT.ST(-)

DO oorzaak van Y is m
ST.(+)

Y heeft DOEL G

DO bevordert G

LIEFDE(Z,Y)

DO oorzaak van m e t
(Y,Z)

niet-LIEFDE(Y,X)

A-LIErDE(Y,X)

Algemeen

A-GOEDKEURING(Y)
Α-RESPEKT(Y)
A-HUWELIJK(Y)
S-SEX(Y)

MENT.

LIEFDE

Levens-thema

's

beschrijven de algemene positie of het streven

waarop iemands leven is gericht: rijk willen worden, populair worden, bekendheid genieten, toewijding aan medemensen, revolutionair
zijn, enzovoort. Het verschil met interpersoonlijk thema's is, dat
de laatsten in specifieke situaties voor de participanten in de relatie predikties over doelstellingen mogelijk maken. Levens-thema's
geven een meer algemene oriëntatie over wat mensen zullen doen; ze
maken voorspellingen mogelijk over de gedragslijn van een individu
in allerlei situaties en tegenover veel personen.
Meestal spelen in iemands gedrag meerdere thema's tegelijkertijd een rol. Iemand kan EERLIJKHEID nastreven, een GESLAAGD MAN
willen worden en WELGESTELD willen zijn. Konflikten ontstaan wanneer doelstellingen die uit het ene thema voortvloeien

(bijvoor-

beeld EERLIJKHEID) niet verwezenlijkt kunnen worden zonder doelstellingen die onder een ander thema ressorteren

(bijvoorbeeld

RIJK WORDEN) te frustreren: hoe vul ik mijn belastingformulier in?
Met de thema's zijn wij aangeland aan de top van het begrippen-apparaat dat nodig is om het handelen van individuen in een
verhaal te kunnen begrijpen. Herkenning van tkeriz'r

maakt het mo-

gelijk verwachtingen op te stellen over doelen die nagestreefd
worden; herkenning van doelen
over menselijke plannen

schept de mogelijkheid om kennis

te benutten; wordt een plan herkend dan

is de verwachting van bepaalde D-doelen

gewettigd en is men voor-

bereid op de konkrete uitvoering van ПапЪсхеп
Script-vorm.

al of niet in

Het genele begnppenstelsel maakt het mogelijk om al

le informatie die impliciet in een tekst vervat ligt, expliciet
te maken en te reprosenteren m

een conceptueel netwerk.

Hoe zo'η representatie daadwerkelijk tot stand komt illustre
ren Schänk & Abelson

(ib., p. 167 e.ν.) aan de hand van een een

voudig verhaaltje. Dit verhaal en de uiteindelijke

representatie

geef ik hier weer, zodat de lezer zich een indruk kan vormen van
de opbouw van een dergelijke conceptuele representatie.
(6) John hield erg veel van Mary, maar ze wilde niet met
hem trouwen. Óp een dag stal een draak Mary uit het
kasteel. John steeg te paard en doodde de draak. Mary
sLemd» er mee in zijn vrouw te worden. Zij leefden
nog lang en gelukkig.
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CD

KS

KS

John

I
I

Theme LOVE C l a r y )

Goal MARRIED(John,Mary)

dragon PTRANS Mary

Îdragon с DO
Mary
Goal C-HEALTH(Mary)<-

Mary NEG.PHYS.ST.

-> Goal C-HEALTH(Mary)

Î'

GET=
D-KNOW+D-PROX+D-CONT
RIDE ANIMAL

iS

John MBL'ILD

-> John PTRANS John to dragon
db inst (horse)
II Г Е

OVERPOWER

?-John DO
dragon DEAD

S <r-

Mary PHYS.ST (OK)Mary MTRANS (Mary f DO <
r
Mary and John MARRIED)
4
to John

> S
Theme LOVE(Mary,John)
Ψ
Goal MARRIED(Mary,
John)

Rr

s «e

Mary and John MARRIED

t'

-> S

Mary and John MENT.ST.(5)

Figuur 3. De conceptuele representatie van een eenvoudig verhaaltje, volgens
Schänk & Abelson (1977, p. 173).
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In Figuur 3 is de conceptuele representatie van het hele verhaaltje in diagramvorm weergegeven. Om de figuur overzichtelijk
te houden zijn alleen de meest wezenlijke bestanddelen van de conceptuele representatie opgenomen. Essentieel voor de representatiewijze die Scnank & Abelson voorstaan is, dat het verhaal op
twee verschillende niveaus van detail wordt gerepresenteerd: microscopisch in de CD-representaties van de afzonderlijke gebeurtenissen

(middenkolom van Figuur 3 ) , macroscopisch met behulp van

de begrippen uit de Aennis Struktuur theorie

(zijkolommen). Beide

representatieniveaus zijn met elkaar verbonden door een web van
relaties. De vertikale lijnen die de concepten op het KS-niveau
verbinden worden

'goal fate graphs' genoemd. Ze geven de herkomst

en lotgevallen aan van de doelstellingen en plannen die de verschillende actors m

een verhaal hebben. (S betekent

'succes').

Deze 'goal fate graphs' zijn door horizontale lijnen verbonden
met de CD-representatie ; verbindingen van het KS-niveau naar het
CD-niveau worden 'plan implementation links' genoemd, verbindingen van het CD-niveau naar het KS-niveau 'plan result links'. De
afzonderlijke conceptualisaties op CD-niveau tenslotte zijn met
elkaar verbonden door de eerder besproken oorzaak-gevolg relaties.
Figuur 3 geeft slechts zeer summier het eindreeJItaat

weer van

het representatieproces en niet de talrijke gevolgtrekkingen die
tijdens het proces van begrijpen gemaakt moeten worden om de opeenvolgende gebeurtenissen als onderdeel van het intentionele handelen van de verschillende actors te kunnen plaatsen. De grafische
weergave van een conceptuele representatie is in feite een gebrekkig hulpmiddel, dat gaat falen zodra meer dan twee of drie actors
in het verhaal optreden met elk hun eigen doelen en plannen. Zo
zijn, terwille van de overzichtelijkheid, in de bovenstaande representatie de doelstellingen en plannen van de draak met

opge-

nomen. In werkelijkheid houdt het PAM-programma voor iedere actor
een nauwkeurig overzicht bij van de tnema's, doelen en plannen
van waaruit deze opereert. Deze beperkingen daargelaten, maakt
het diagram in Iiguur 3 niettemin duidelijk hoe begrippen uit de
CD-tneorie en uit de KS-tneone op elkaar aansluiten in de conceptuele representatie van een verhaal.
Na de¿e uiteenzetting over het begrippenstelsel van de CD-theone
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en de tneorie over Kennis Strukturen willen we de proef op de

som nemen, en nagaan inhoeverre de door Schänk & Abelson ontwikkelde begrippen het mogelijk maken om conceptuele representaties
van traumatische gebeurtenissen te konstrueren. In zekere zin handelt het bovenstaande verhaaltje
gebeurtenis, zij

(6) reeds over een traumatische

het dan in de kontekst van een sprookje. De vraag

die wij nu willen onderzoeken is, of het mogelijk is conceptuele
representaties te maken van traumatische gebeurtenissen zoals die
door Freuds patiënten worden verteld.
3.5. The conceptual representation of a traumatic event
A central tenet of Freud's 'abreaction' theory

(1895 ) is, that

neurotic symptoms relate closely to the presence of memories of traumatic events. Whether the patient is aware of these memories or not,
what he suf fers f rom are гаеав

concerning painful experiences . Freud

does not specify how ideas are structured, of what parts they consist, or
according to which rules these parts fit together in order to be a-representation-of-an-event. However, for an exact formulation of Freud's
theory, in such a way that translation into a computer model becomes
possible, an explicit theory about ideas is prerequisite. SchanK &
Abelson's (1977) work on natural language understanding and Knowledge
Structures suggests a solution to this fundamental problem
In recent years a number of theories have been developed deal
ing with the representation of knowledge about specific domains of real
ity, among them theories that have been implemented in a computer mod
el. Perhaps the most popular representational system is the semantic
network

(cf. Rumelhart, 1977, p. 229) , the nodes in

these networks re

presenting concepts and the connections (labeled pointers) between
the nodes representing their inter-relationships. A basic idea under
lying these theories is that information is stored according to logi
cal principles: a canary ISA bird, and a bird ISA animal. An important
characteristic of Schänk &Abelson's approach, on the contrary, is that
it does justice to the сргзоагс
ces are stored in memory not

nature of human experiences. Experien
according to logical points of view, but

according to relationships resulting from their occurrence in the same

Thib paper was written during the summer worksnop in Natural Larguage Pro
cessing and Artificial Intelligence, held at Yale University in June and
July 1978 and supported oy the Sloan Foundation. The opening section of this
paper recapitulates the proDlem introduced in the preceding paragraphs.
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episode. Propositions are linked together in sequences tnat reflect
the order of events in a particular episode. "The overall organization of memory is a sequence of episodes organized roughly along the
time line of one's life" (Schänk & Abelson, ib. p. 19) . This very aspect of their theory makes the work of Schänk & Abelson of special interest, when the point at issue is to reformulate Freud's theory. For,
central to the Abreaction-theory is the storage and processing of episodes, or to use Freud's favorite term, of 'scenes'.
How CD-theory and the theory on Knowledge Structures can be applied, in order to represent traumatic events, can best be demonstrated
by actually representing one such an event. Forthat purpose I have
chosen a traumatic incident from one of Freud's case-histories, that
of Mrs. Lucy R. (Freud, 1895 , p. 106-124) . The reason for selecting
¡just this case and this episode is that the case is a prototypical one,
' a model instance ' as Freud calls it, while the episode consists in a
relatively simple incident. Yet, in representing this episode in terms
of CD and KS concepts some serious problems arise. The original
story reads like this:
"It had happened a few months earlier still that a lady who was an
acquaintance of her employer' s came to visit them, and on her departure Kissed the two children on the mouth. Their father, who was
present, managed to restrain himself from saying anything to the
lady, but after she had gone, his fury burst upon the head of the
unlucky governess. He said he held her responsible if anyone kissed the children on the mouth, that it was her duty not to permit it
and that she was guilty of a dereliction of duty if she allowed it ;
if it ever happened again he would entrust his children ' s upbringing to other hands. This had happened at a time when she still
thought he loved her, and was expecting a repetition of their first
friendly talk. The scene had crushed her hopes. She said to
herself: "If he can fly out at me like this and make such
threats over such a trivial matter, and one for which, moreover, I am not in the least responsible, I must have made a
mistake. He can never nave had any warm feelings for me, or
they would have taught him to treat me with more consideration".
In order to reduce the representational problem no manageable
proportions we will confine ourselves to the essentials. Leaving
out all unnecessary details, the following abridged version of the
episode can be made:
(1) A lady came to visit them
(2) and on her departure kissed the two children on the mouth.
(3) Their father, who was present, did not say anything to the lady.
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(4) After she nad gone, his fury burst upon the head of the governess.
(5) He said that it was her duty not to permit anyone to kiss
the children on the mouth.
(6) If she allowed it again, he would have to dismiss her.
(7) This had happened at a time when she still thought he loved her.
(8) The scene had crushed her hopes.
(9) She thought: "If he can make such threats, he can never
have had any warm feelings for me."
In making a conceptual representation of this traumatic episode, the point is to reconstruct the representation as it was
stored in Mrs. Lucy's memory after the incident had occurred. That is,
the traumatic event has to be represented not

from the standpoint

of the anonymous reader, but from the standpoint of Mrs. Lucy.
This has important consequences for the way in which the story
has to be processed. Freud's description of the traumatic event
is a story after the event. As narrator he is standing at a certain
distance of what has happened and, as we shall see, he sometimes
introduces elements into his rendering of the events that rest on
afterthoughts. In processing the story, therefore, we have to be
prepared to distinguish between, on the one side inferences made
by Mrs. Lucy at the time of the incident, and on the other side
inferences made afterwards, either by Freud or by Mrs. Lucy.
To reconstruct step by step the representation as it was left
in Mrs. Lucy's memory after the events were over, I will follow
up as far as possible to cognitive processing of events at the
time of the incident. In saying 'as far as possible' I refer to
the fact that in reality this representation is the outcome of an
extremely complicated series of processes in which information is
coded and transformed, starting with what Mrs. Lucy saw,

heared,

etcetera during the episode. It is, of course, out of the question,
nor is it my intention to follow up the many processing stages between sensory input and conceptual representation. To reconstruct,
nonetheless, this conceptual representation I will proceed in the
following manner. For each sentence I consider first how a language
understander would nap tnis sentence into a conceptual representation. Then, on the basis of this representation and the inferenceprocess of the under">tanaer

I will try to reconstruct the process

of inference and the memory representation of Mrs. Lucy.
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Suppose that the processing of Mrs. Lucy's story was done by
a computer understanding system, it is obvious that a configuration of programs like SAM (Cullingford, 1978) would not suffice.
For, only part of the story can be understood as referring to a
script, i.e. to 'a predetermined, stereotyped sequence of actions
that defines a well-known situation' (Schänk & Abelson, 1977, p.
41). For the greater part the story does not conform to any stereotyped sequence. It has, on the contrary, all the unpredictabilities
that are characteristic of human social interaction. When we, nevertheless, have little trouble in understanding the story, we do so
because we have general knowledge about human intentionality. We
are able to determine the reason behind an action, i.e. a character's goal

and we know about the ways of

i.e. plans

(cfr. Wilensky, 1978). In order to have the story pro-

accomplishing a goal,

cessed and mapped into a conceptual representation we would need
tnerefore a configuration of at least four programs: a parser for
analysing the text into a meaning representation on the CD-level,
a PP-memory for tagging and identifying references to Picture Producers, a S c n p L Applier for applying Scripts, and a Plan Applier
for applying knowledge about plans and goals.
Reading sentence

(1) this language understanding system would

start with parsing and create a first CD representation for it:
CONCEPT: GN1
( ( < -> ($ VISIT VISITOR PP1 VISITEE PP2) TIME
PP1: (# PERSON GENDER

(TIMI))

(*FEM*)

AGE (*ADULT*)
IROLE (*LADY*)
RbF

(INDEF))

PP2: (# GROUP REF (DEF))
TIME1:

((BEFORE *NOW* X))

The parser builds only conceptual entities explicitly referred to
by the surface string, avoiding inferences as far as possiDle
(cfr. Cullmgford, lb. p. 12). 'Came to visit' is interpreted by
the parser as a reference to a script $VISIT. In conceptual dependency a script is treated as a kind of action denoted by a SCRIPTNAME. It is not difficult to imagine what the ordinary $VISIT
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script would look like. There are several scenes and roles:
SCENES

ROLES

51 WELCOME

VISITOR

52 SEATING

VISITEE

53 CONVERSATION
54 DEPARTURE
The conceptualization extracted by the parser from (1) says
that someone

(the visitor) paid a visit to someone

(the visitée)

sometime in the past. Tokens (PP1, PP2, TIMI) are created as pointers to what is known by the parser respectively about the concept
'lady'

tne concept 'them' and the time at which the event occurred.

In CD theory PPs are categorized into a number of PP-classes, each
of which is defined by a limited set of slots. 'A lady' is an instance of the PP-class PERSON, which is defined by PERSNAME (personal name), SURNAME

(family name), AGE, GENDER, etcetera. The

structure the parser builds for 'a lady' says that it is a female,
adult person, cnaracterized by the cluster of features '^LADY*' to
be found in memory, defining this interpersonal role (IROLE) of the
PP. REF (INDEF) is the coding for an indefinite reference to the
person in question. 'Them' is represented as an instance of the
primitive PP-class /GROUP. The only fact known about this group is
that it is a specific group (REF

(DEF)).

(BEFORE *NOW* X) asserts that the event took place sometime
(X) in the past of the time (*NOW*) when the story is being read.
Normally, that is to say in a proces of story-understanding,
this conceptualization is sent to PP-memory in order to identify
the PPs in the conceptualization on the basis of information PPmemory has about PPs.
PP-memory deals with three questions: "... is a new PP in a
conceptualization an instance of one already seen, or a reference
to a 'permanent' token known to the system, or a pointer to someone, something, someplace, etc., not seen before?" (Cullingford,
1978, p. 13).
Since this is the first sentence of the story and the PP's in
question are not public personalities for whom PP-memory already
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possesses longterm memory structures, the PP's are strictly speak
ing new to tne understander. He encounters each PP for the first
time, in contrast to the reader who has followed Freud's case-his
tory from the beginning. As the difference is not essential I
assume for the sake of simplicity that the language understander
nas already the minimal personal data about the main characters
in the story at his disposal. That is, permanent tokens are pres
ent in the LTM of the understander containing information about
tne person involved in the traumatic incident: the lady, the em
ployer, the cnildren and Mrs. Lucy.
The lady will then be represented in PP-memory by
HUM1
CLASS (# PERSON)
GENDER

(*ЕЬМ*)

AGE (*ADULT*)
IROLE (*LADY*)
ACQUAINTANCE

(HUM2)

The addition ACQUAITANCE

(HUM2) refers to the fact that the

lady has a relation 'acquaintance' with Mrs. Lucy's employer (HLM
= 'human'). HUM2 is the token in PP-memory pointing to the concep
tual representation of the employer.
HUM2
CLASS (# PERSON)
GENDER

(*MASC*)

AGE (*ADULT*)
FUNCTION
FAMILY

(EMPLOYER)

(GR0UP1)

ACQUAINTANCE

(HUM1)

DAUGHTER (HUM3 HUM4)
The complete 'cast' for the story of Mrs. Lucy includes three
other persons the children

(two little girls) and Mrs. Lucy her

self. The memory-token for each girl would look like
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нимз

[IUM4

CLASS {# PERSON)
GENDER

(+FLX+)

CLASS (# PERSON)
GEKDER (*ГЕМ*)

(»CHILD*)

AGL (*CHTLD+)

FATHER (IIUM2)

EAlIIbR (HUM2)

SISTER

SISJER

AGE

(hUM4)

GOVERNESS
tAMILY

(HUMS)

(GRObPl)

(HLM3)

COVERKESS (HU:i5)
FAMILY

(GROUP 1)

In the traaratic episode neiLher of these girls figures as an
individua] actor. We only read about 'the c n i l d r e V . These would
be represented in memory like
GROUP 2
CLASS

(# GROLΡ)

MEMBER

(HL43 ІШМ4)

NUMBER

(TWO)

GRNAME

(CHILDREN)

REF (DEF)
The memory structure for Mrs. Lucy would look like
Η'J M 5

CLASS

(# PERSON)

PERSNAML

(LUCY)

GtNDER (-KFEM*)
AGE

(+ADULT*)

EMPLOYER (IILM2)
JUNCTION
FAMILY

(GOVERNESS)

(GROLP1)

PUPIL (IILM3 HUM4)
Finally, tne sto^y refers to tne whole family when we read
that a lady caire to visit 'tTem'. So a memory toke" is needed for
tne family :
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GROUP1
CLASS (# GROUP)
MEMBER

(HUM2 HUM3 HUM4 HUM5)

NUMBER (FOUR)
TYPE

(FAMILY)

We can now replace the anonymous actors in the conceptualiza
tion that the parser produced by filling the actor-slots with the
permanent tokens for these persons in PP-memory
((<->($.VISIT VISITOR HUM1 VISITEE GR0UP1)) TIME

(TIMEO))

In a story understanding process this conceptual structure
would be passed on to the Script Applier. This would activate the
$VISIT script and bind tne variables in this script to tne memory
tokens provided by PP-memory. The Applier also stores the global
time-setting

(TIMEO: (BEFORE *NOW* X) in the scenes that can occur

at the same time as the visit. The conceptualization

underlying

the next sentences would be matched to the patterns in this script.
However, matching events in a story against a well-known, stereo
typed sequence of events is only part of the understanding process.
In order to understand a story fully the reader is continuously
trying to figure oat uhj

each event in the story took place.

"Story understanding is cxj ίαηαζίοη

ai·,'Jen.

That is, an event in

a story cannot be said to nave been understood until a reader
finds a plausible explanation for that event" (Wilensky, 1978). An
explanation consists of relating the event to a character's goal
by means of a plan. Wilensky describes this process of finding an
explanation as a step by step procedure, starting with questions
like:

(1) Is the event part of a known plan?, (2) Can a plan (or

plans) be inferred from the event?, (3) Can one of tnese plans be
a plan for a known goal?, etcetera. Applying this procedure to the
event in sentence one, the question arises from which event the
inference process has to start, since the CD-representation

refers

to a script as a whole. This question is solved by taking out of
the script the CD-event that best describes or summarizes the ac
tions in the script

(cfr. Schänk & Abelson, 1977, p. 161). In the

case of the W I S I T script this MAINCON
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(main conceptualization) is

a MTRANS:

((ACTOR IIIJMl -*=> (*MTRANS*)
INST

MOBJECT ( N I L )

((ACTOR HUM1 f ->

(*SPEAK*)))

FROM (*CP* PART HUM1)
TO (*CP* PART GROUP 1) ))
denoting that the lady was talking something over with members of
the family. The process of taking out of the .fVISIT script the
MTRANS conceptualization augmented with information about the PP ' s,
reflects the minimal inference made by the reader that someone
who comes to visit someone else, wants to talk about something
with the visitée. Next, the reader automatically asks the question
"Why did she want to talk something over?".
Since this MTRANS occurs in the first sentence, no previous
plans have been seen to which the action may be related. The only
thing known about the actor is, that she is a lady and an acquaintance of the family. Using the rule that acquaintances generally
have the goal to preserve an existing relationship, the understander may surmise that P-RELATIONSHIP is among the unknown goals of
the lady. To connect the MTRANS action with this or any other
goal, the understander has to resort to a bottom-up process of inference. Using his knowledge

(rules) about MTRANS one possible ex-

planation could be that the MTRANS is part of a plan for SOCIAL
INTERACTION, which plan would fulfill the known goal P-RELATIONSHIP. (To preserve the relationship acquaintances pay visits now
and then.) However, MTRANS could as well be a realization of the
planbox ASK, or of a plan to inform about something, with the goal
to get something

(D-CONT) or to influence someone

(D-SOCCONT).

In fact, no strong inference can be drawn, and except for the default-explanation based on the acquaintance-theme, a story understander would merely record in his story representation an MTRANS
with an unknown plan underlying this event, and an unknown goal to
which this plan connects, in the hope that the reasons for this
action will be revealed m

the next sentences:
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Theme: acqaaintance
Goals (lady):
P-RELATIOKSHIP
unknown
Plans:

»VISIT (lady)
SOCIAL INTERACTION

-> lady MT2ANS to family

This represcntaLion of the story understander may be compared
wit.i that of Mrs. Lucy at the moment the lady comes to visit and
-no purpose of the visit is still unknown. The information about
PP's possessed by the PP-memory of the understander is, of course,
extremely poor in comparison witn the information about PP's store
m

Mrs. Lucy's LTM.
In accordance witn the idea that human memory to a great ex

tent is an episodic memory, we may assume that what Mrs. Lucy
knows about the lady consists of all the conceptualizations that
gradually have accrued as the deposit of episodes m

which the

lady figured. In reality these representations would also include
sensory impressions, what the lady looks Ііке, the sound of her
voice, tne smell of her perfume, etcetera. However, such a 'realis
tic' representation of knowledge poses problems that by far ex
ceed the current theoretical and metnodological means of knowledge
representation. Even if we would confine ourselves

to

strictly

conceptual information reflecting the content of a series of epi
sodes around this lady, the problems of organization and access of
this information would still be formidable. Our approach, there
fore, will be a pragmatic one. We assume that at least that infor
mation is stored in Mrs. Lucy's memory, that also is at the dis
posal of the reader. Tnat is the PP-memory of Mrs. Lucy possesses
permanent tokens identical to tne tokens (IIUM1, 1IUM2 ... GR0UP1 ,
etcetera) used by the PP-memory of the story understander.
I now return to the processing of the story by a computer
underbta:.ding system. Sentence (2) is read and converted to a CDrepresentation :
7/-

CONCEPT: GN2
((ACTOR PP4

( *MOVE*)
OBJECT (LIPS PART PP4)
FROM (NIL)
TO (LIPS PART PP5)

TIME (TIM2))
TIM2: (WHLN TMP3)
TMP3 (( >*=-> (^.DEPARTURE VISITOR PP3 VISITEE NIL) ))
This conceptualization is passed to PP-memory that identifies
the PP ' s appearing in the conceptualization; the Script Applier then
examines the conceptualization for patterns that match patterns in the
$VISIT script. It finds the reference to the $DEPARTURE subscene ($DEPARTURE is a regular scene in any visit). This scene includes the
announcement of the departure, the moving of visitors from livingroom to hall, saying goodbye, shaking hands, and leaving the house.
Since the Script Applier now assumes that the ^DEPARTURE context
is active, it infers that the preceding subscenes have taken
place. Therefore, these scenes are 'instantiated', that is, the
MAINCONS that summarize these subscenes (Lady PTRANS inside house,
Lady PTRANS inside livingroom. Lady MTRANS to family) are included in tne story representation. The Script Applier then looks for
the 'kissing' event the input mentioned, and finds an apnropriate
pattern among the conceptualizations in the $DEPARTURE subscene.
Again it instantiates that event which, though not mentioned, normally precedes the kissing (Lady MTRANS goodbye). Whe tnen have
the following story representation:

Lady
Theme: acquaintance
Goals: -P-RELATIONSHIP
Lady PTRANS inside
house

- unknown

Lady PTRANS inside
sittingroom

Plans: - SOCIAL INTERACTION
V

unknown

->

i

$VISIT

Lady MTRANS to family
Lady MTRANS goodbye
Lady MOVE lips to lips
(children)
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Here we are at a crucial point in the process of understanding the story. Depending on his social-world knowledge there are
several possible inferences the understander can make after having read sentence (2). If in his personal fcVISIT script the kissing of children on the mouth is included as a normal event in the
^DEPARTURE scene - like for instance shaking hands - he will
accept the event as self-evident. He will just look for further
input and read the next sentence.
A second possibility is that the kissing of children on the
mouth is not included in the WISIT script (Departure scene) as
a normal event. In that case the event is flagged as a WEIRD
event (cfr. Schänk & Abelson, 1977, p. 166), that calls the attention of the reader, and requires further explanation. "Why did
she do that?" To find an explanation the understander automatically consults his knowledge about kissing in general. In his long
term memory 'KISS' is described as an action that may relate to a
variety of goals and may lead to different outcomes: "... depending on time and place, the kiss may or may not be regarded as a
sexual act, a sign of friendship, a gesture of respect, a health
threat, a ceremonial celebration, or a disgusting behavior that
deserves condemnation" (Tiefer, 197Θ, cfr. Nyrop, 1901). These
different meanings of 'kiss' are described in the mental dictio
nary of the reader. 'Kiss' is defined here as a realization of a
plan to achieve a variety of goals: P-RELATIONSHIP, S-SEX, AFAMILY, etcetera (cfr. Schänk & Abelson, ib., p. 130). One possible plan could be DISPLAY TENDERNESS, which plan would indeed
connect to the known goal P-RbLATIONSHIP of the lady. The kissing
would then be explained as a gesture of the lady to strengthen
the existing relationship with the children. If the understander
is satisfied with this explanation he will continue witn the processing of the next sentence. His story representation at that
moment would look as follows:
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Lady
THEME: Acquaintance
Goals: - P-RELATIONSHIP
- unknown

Lady PTRANS inside house
Lady PTRANS inside sittingroom

Plans: - SOCIAL INTERACTION
$VISIT

Lady MTRANS to family
Lady MTRANS goodbye

- unknown
DISPLAY TENDERNESS

.

Lady MOVE lips to lips
(children)

However, it is also conceivable that the sheer occurrence of
a WEIRD event is reason enough for an understander to generate
the expectation that the event might somehow connect with the
story-problem

still to be revealed. For, in general stories are

told because they contain some problem. If the above story would
end with this second sentence, the reader would ask himself:
"Why was this story worth telling?". He asks this question on the
basis of the general expectation, that stories are told because,
as Wilensky puts it, they express a human dramatic situation. "A
human dramatic situation is a sequence of goal-related events
that contains some problem for a character" .. "A problem is usually a difficulty in fulfilling a goal" (Wilensky, ib., p. 6 5 ) .
This would imply that the understander, except for generating a
tentative explanation for the kissing, also puts a pointer at
the kissing-event in his story-representation, signifying that
this event might connect to the story-problem.
One could even go further and assume that the understander
will do some preliminary inferencmg with regard to the possible
problematic nature of kissing children on their mouth. As it is
recorded m

LTM which plans can be fulfilled by kissing, so is

it recorded which negative effects kissing may produce in the
person being kissed. As Tiefer notes, kissing may be perceived
by the recipient

as a threat to his health and induce the goal

to preserve his health

(P-HEALTH); or kissing may be undergone

as a disgusting experience to be avoided. However, such a deep
exploration of knowledge about kissing does not seem very pro75

bable at this point in the story. It is much easier for the reader ]ust to read on and see now the story develops. Thus it seems
plausible that after the second sentence the understander has a
story representation like the one described in the above diagram.
If we compare this representation with that of Mrs. Lucy after the lady has kissed the children, we may assume that both representations will essentially match. Maybe Mrs. Lucy meanwhile
knew with what aim the lady came to visite. Besides, she did not
need to instantiate scenes on the basis of default inferences;
she attended to the scenes and the representations of these scenes
were stored in her memory. Furthermore, she may have noticed the
kissing of tne children to be slightly deviant from the common
departure pattern, and might have drawn the obvious conclusion
that the lady wanted to emphasize her alliance with the children.
However, in one respect the inference process of Mrs. Lucy differs
fundamentally from that of the reader. The reader is prepared for
a problem looming up in the story; hence the questions we posed
concerning the predictions generated by the reader. As regards
Mrs. Lucy, such a problem-oriented processing of events naturally is lacking. She does not expect anything problematic to happen
and she therefore has no reason to watch the kissing of the children with extra suspicion.
Sentence (3) is read and converted to CD. After the PP's in
the conceptualization have been identified the conceptualization
has the following structure:
( (ACTOR HUM2 <--*· (*MTRANS*)
MOBJECT (NIL)
FROM (*CP* PART HUM2)
TO

(*CP* PART HUM1)

INST (ACTOR HUM2 ·*-->(* S PEAK*) ) ) )
TIME (TIM7) MODE (MODI) )
TIM7:

(WHEN MEM5)

MEM5: ((ACTOR HUM2 IS
(*LOC* VAL (*PROX* PART L0C4 ))))
MODI:
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(*DIDNOT*)

This conceptualization asserts that the father
not

(MODI) transfer a thought

(HUM2) did

(MOBJECT) from nis consciousness

(Conscious Processor) to that of the lady, by means of (IN'ST)
speaking, when he was 0*1 the spot (L0C4). The Script Applier updates a 'Locale-List' attache^ to ^he token bound to the main
actors in the script

(cfr. Cullingford, 1978, p. 123). 'Present'

is therefore interpreted by the Applier as the location of the
Departure scene
cr

(L0C4). To understand the sentence the understand-

can follow two lines of argument, depending on tne order in

which Script Applier and Piai Applier are called. First I will
give the argument that is -.o» followed:
Here, tne understander asks whether the action matches a
standard pattern in the fcDLPA.WJRE scene of the $VTSIT script. As
a matter of fact there is a MTRANS-cvent m

the departure-scene:

Visitée MTRANS 'goodbye' to visitor. Thus the Script Applier interpretes the conceptualization as a non-occurrence of the expected MT RAK S and infers t.iat tie employer re-nains speechless at
the departure of the lady. This would imply that a second WEIRD
event was given, r e q u i n r g explanation

(People sometimes are

speechless from emotion etcetera). That tne understander does

.ot

follow this line of argument is a consequence of the fact tnat the
ACTOR in the conceptualization is introduced m
namely as , \ ^ J J .

a special quality,

'Father' is an INTERPERSONAL THEME

(cf. Schänk

& Abelson, ib., p. I38ff) encompassing knowledge about the set of
goals under whicn fathers operate, typical plans fathers use to
realize their goals, rules aboat the instigating conditions that
trigger tnese goals, etcetera.
One of these rules says the fatner-role becomes salient wncn
an event оссигь m

which his children are involved. In the story

representation sucn an event is recorded, so that the understand
er may infer that the kissing of the children has generated the
FATHER-theme. forthcoming actions have to be understooa as relat
ing to goals under wnici fathers in general operate: P-HEALTH
(children), DO cause child BE MENT. STATE

(+), etcetera.

Tne action in Lлс conceptualization is a MTRANS to the lady
that is 1 ol

executed. Tne fact that the lady figures as recipient

indicates that for the father the acquaintance theme might be
active too, with goals like P-RELAT10NSHTP, P-APPROVAL. To ex77

plain the event the understander must resort to bottom-up inferencing. In case an event is described in the negative modus
(*DONOT*, *DIDNOT*) bottom-up inferences are hard to make. It
may be that the MTRANS was intentionally left undone by the
ACTOR, m

which case the action is a realization of a plan PRE

VENT MENTAL DETECTION." However, it is also possible that circum
stances prevented the execution of the action, or that the ACTOR
never had in mind to perform the action. For the time being the
event remains therefore unexplained. A story understander now
would have the following representation:

•

HUM 2

V
Plan (DISPLAY TbNDERNESS)->lady MOVE lips to lips->Tneme: father
(children)
father (NOT) MTRANS to 1аау<-*^+ Theme:
acquaintance
Which inferences are drawn by Mrs. Lucy at this point of the
episode? Strictly speaking the father not saying anything to the
lady is a NON-EVENT. It is, of course, possible that Mrs. Lucy
somehow noticed that her employer wanted to say something to the
lady, Dut restrained himself. However, to avoid an unnecessary
piling up of representational problems, I prefer to make the
assumption that Mrs. Lucy did not notice anything. That is, I con
sider sentence
to his

(3) as an insertion of the narrator attributable

inferences afterwards, to wit, inferences that could only

be made after the course of events was known. The nature of these
inferences will become clear further down in my analysis.
Sentence

(4) is read:

(4) After sne had gone, his fury burst on the head of the
governess.
Conversion to a conceptual representation and processing by
PP-memory produces the following result:
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( (ACTOR IIUM2 «---s· (*MTRANS*)
MOBJECT (ACTOR HUM2 BE (*ANGER* VAL

(-9))

OBJECT HUMS
TO (*CP* PART HUMS))
TIME (TIM8) )
TIM8:

(AFTER MEM7)

MEM7:

((ACTOR HUM1 <—> (*PTRANS*)
OBJECT

(HUM1)

FROM (*INSIDE* PART STRUCTO)
TO (NIL) ))
The Script Applier has concluded on the basis of the Locale
List that the location the lady left is the house of the employer.
A house belongs to the primitive PP-class of structured objects.
STRUCTO has the properties

(CLASS (# STRUCTURE TYPE

(*HOUSE*)).

The PTRANS-act is recognized by the Script Applier as the final
event in the ¡t>DEPARTURE scene. The ANGER-state does not match any
pattern in the $VISIT script, so it is passed to the Plan Applier.
When the Plan Applier encounters an ANGER-state there are two
possible inferences:
R.l

If A is in an ANGER-state, an event has occurred that
blocked or threatened to block a goal of A.

R.2

If A is in an ANGER-state directed towards B, then A
thinKs that В did or did not DO something that produced
or threatened to produce the goal-blockage.

Inference rule R.l leads to the following representation:
(ACTOR *?*<r=>DO)

> Goal father

(unknown)

Status: failure
anticipated failure
father BE (*ANGER* VAL (-9))<

!

saying that an unknown actor (ACTOR *?*) has done something that
blocked a goal of the father, causing an ANGER state of the lat
ter.
At this point the understander immediately asks himself
/9

whether the story representation contains an event that could have
negatively influencea a goal of tnc fatner. The answer is oDtained
ay applying the rule tnat says that WEIRD events nost of the time
are mentioned because tney constitute a problem-source. The WLIRDevent List is examined for weird events in the story representation that are capable of inducing goals for the father. As a matter
of fact there is one such an event: Lady MOVE lips to lips (Cnildrcn) .
It is, of course, possible that tne fatner was angry because
of something else. But as bchank & Abelson note "... text is usually presented so as to be understood correctly. That is, people
don't intentionally misleac in stories ..." d a . p. 51). Thus the
story understander comes to tie most obvious suppositior: the
fatner is angry because the lady kissed the children on the irouth.
Two questions remain: (1) Which goals can be violated by kissing
on tne mouth? and (2) Do these goals belong to tne set of goals
fatners care about?
Tne first questior can be answered oy consulting the general
knowledge under 'KISS' with regard to possible negative consequences of kissing. Kissing may have two goal-violating consequences: it may be unhealthy for the recipient or it may be experienced as disgusting. Preservation of the healti of the cnildren
and rhe preservation of a positive mental-state of tne c.nldren
both are goals belonging to the FATHLR-therre (P-HEALTH (children),
P-Ment. state (+) (children)). Tnus the Plan Applier infers a goalplan -(re)action sequence as depicted in tne representation below:

plan iDLS^-LAY TLXDLRNLSS) --> Jjdv MOVL l__>s to 1 ip*, »T'e-ic. bat 1er

fati or (N'OPMTKANS to lady vr
P-HbALr,i(nildron)
F-'',r.rgi'.ST(c .jldronî

f a t it r MTRANá t o govt г г е ч ч
v L a h o r В^ ЛЖіЬК t o g c v t r i o s s )

8

Statu'

failuio

ant:u ivati . " i l l

re

This representation asserts that the execution of the plan
DISPLAY TENDERNESS by the lady has as its effect that the fulfill
ment of goals of the father is getting into danger. The Plan Applier recognizes this situation as one of GOAL-COMPETITION. Wilensky (ib. Ch. 8) defines goal competition as "a situation in which
different characters have goals such that the fulfillment of one
character's goal precludes the fulfillment of another's". Wilensky makes a distinction between three types of goal competition.
"There is goal competition based on the limitation of a shared
resource, goal competition caused by mutually exclusive states
among the characters' plans and goals, and goal competition that
occurs when the fulfillment of one character's goal will cause
another character to have a preservation goal." In the case of
the kissing incident goal competition arises because the action of
one character (the lady) induces a preservation goal for another
character (the father). The inference rule (R.2) attached to the
occurrence of an ANGER-state generates the expectation that the
recipient of the ANGER-state will be identical to the ACTOR in the
goal-blocking event. This expectation is not confirmed, so that
the understander is facing the question why the father was angry
not with the lady, but with the governess. Here another rule of
inference applies:
R.3

If the Recipient of an ANGER-state is a different person
from the ACTOR in the goal-blocking event causing the
ANGER-state, then the Recipient has or has not done some
thing that is instrumental to the realization of the
goal-blocking event.

When this rule applies, the expectation is at the same time
justified, that attempts to resolve the Goal Competition will be
directed against the Recipient and his instrumental action.
How are Goal Competition situations resolved?
When В has violated a preservation goal of A, several expec
tations can be generated, depending on how serious the violation
of the preservation-goal is. As opposed to 'Kill', 'Kiss' does not
lead to a direct and final failure of P-IIEALTH(children). The ef
fect of KISS on P-HEALTH(children) is imminent (possible future).
In the first case (i.e. that of 'kill') A is forced to give up
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his P-goal and one possible continuation is RETALIATE: A does
something that does harm to goals of B. In the second case ('kiss')
the P-goal remains active, and except for RETALIATE a common reaction of A is to take measures that may prevent a repetition of B's
goal-plan-action sequence. Using a term of Schänk & Abelson,
Wilensky here introduces the concept of ANTIPLANNING: "An antiplanning situation is one in which a character's plans can be explained
only in terms of the goals with which his goals compete" (Wilensky,
ib., 9.3). Instances of Antiplans are PHYSICAL ELIMINATION of the
opponent, SABOTAGE, that is undoing one of the pre-conditions for
another character's plan, PERSUASION, the opponent can be persuaded to abandon his plan.
In the story of Mrs. Lucy the expectation naturally is, that
the ANTIPLANNING, should it occur, will be directed against the
ma^or opponent, i.e. the lady, with the goal: lady don't MOVE lips
to lips (children). However, from sentence (4) there was the inference that a special case of Goal Competition presents itself
here. The target of the antiplanning will most likely not be the
direct opponent, bat a third party that presumably has done something instrumental to the goal-blocking event. Thus the expectation is generated that an eventual RETALIATE or ANTIPLAN will be
directed against the third party, that is, the governess.
The background of sentence

(3) will become clear too. The nar-

rator already knowing that the kissing of the children by the lady
competes with a goal of the father, notes the absence of antiplann m g against the lady, because according to the general expectation (shared by the narrator) antiplanning against the opponent
would have been appropriate at this point of the episode. The
father, however, does not push the lady away (PHYS. ELIMINATION),
nor does he push the children aside (SABOTAGE). He even does not
say anything to the lady to put her off her plan (PERSUADE). To
the reader this mentioning of a NON-EVENT only becomes understandable afterwards, at the moment he recognized the situation as one
of goal competition.
The fact that the Plan Applier identifies the situation as one
of goal competition has an important implication. While up to sentence
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(2) the story is the story of a lady who for unknown reasons

came to 4>VISIT and for unknown reasons performed a W E T R D action,
it becomes in sentence

(4) the story of a Goal Competition, with-

in which the $>VISIT-weird event figures as the instigating event.
Predictions about the actions of characters are from now on controlled by expectations derived from general knowledge about Goal
Competition situations, specifically those where a preservationgoal is at stake and a third character has done something instrumental to a goal-violating event. As regards the story processing
this implies a shift m

perspective. While at first the goals and

plans of the lady were the largest most inclusive schema the Plan
Applier used to account for the events, now the Goal Competition
schema is the most global schema that defines the events which are
expected to be seen. This shift in the processing level parallels
a change of main character in the episode. The story processing
now is controlled by the following hierarchy of schémas:

GOAL COMPETITION
employer

INSTIGATING
EVENT

>P-GOAL

>ANTIPLAtM

VIOLATION

^.VISIT
Lady

Goals?-

-^•Plans?-

(weird event)

Let us now look at tne representation formed by Mrs. Lucy,
when she is undergoing her employer's anger. The first question
that arises is how far the fit of rage is a separate event
гпд

preacd-

what the employer says to Mrs. Lucy in the next sentences (5,

6 ) . These statements to some extent are a specification and imple
mentation of the employer's anger. Sentence

(4) may therefore be

considered as a summarizing opening statement, a lead-sentence
(cfr. Cullmgford, 1978, p. 155) giving the major event or aspect
of events first, without regard to the natural chronological order
of events. To get around this difficulty and to maintain the paral
lel with the inference-process of the language understander, I
assume that Mrs. Lucy got already the impression

(from non-verbal

cues) that her employer was angry with her, even before he verbal83

ly expressed his anger. In that case Mrs. Lucy will have applied
the same inference-rules concerning ANGER-states which in general
are used by understanders: "Why is he angry (R.l)?" and "What have
I done or failed to do (R.2)?". The question then is whether she
has enough information to see the connection with the kissing of
the children. The reader has this information at his disposal, because he meanwhile knows (from sentence 3) that the kissing has
activated the FATHER-theme in Mrs. Lucy's employer. The only point
of contact for Mrs. Lucy is that she might have noticed the kissing as deviant from the normal departure-pattern. However, since
she, in contrast with the reader, was not prepared for any complications, it seems improbable that she immediately realized
that this WLIRD event could be the reason for her employer's
anger. Thus it seems plausible that at this point in the episode
Mrs. Lucy had no explanation for her employer's display of anger:

(ACTOR ME <--> (*D0*))?

employer
> Goal: unknown
Status: failed
anticipated failure

employer MTRANS to ME
(employer BE ANGER VAL (-9) ob]eet ME)<

'

The link with the preceding events will have become clear to
Mrs. Lucy, tne moment he formulated his reproaches.
While thus the reader is in a better position then Mrs. Lucy
to understand why the employer is angry, it is important to note
that his inferences too are relatively weak. If the story would
end witn sentence (4), the reader cannot be sure either to have
understood the story correctly. He too has to be satisfied with
the best possible guess.
The next sentence is read and converted to a CD-representation:
(5) He said it was her duty not to permit anyone to kiss the
children on the mouth.
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((ACTOR HUM2 < > (*MTRANS*)
MOBJECT ((CON ((ACTOR HUM5< * EGOVERNESS GOVERNESS HUMS))
LEADTO
( ( ACTOR HUMS *=* (*DO*) ) )
CANCAUSE
((ACTOR HUM6 * > i*MOVE*)
OBJECT (LIPS PART HUM6)
FROM (*CP* PART HUM2)
TO (*CP* PART HUMS)
INST ((ACTOR HUM2 «"> (*SPEAK*)))))
MOD2: (NEG)

"It was her duty" is interpreted by the parser as a reference
to a thematic relationship applying to the adressée

(cf. Schänk &

Abelson, ib. p. 113ff). In cooperation with tne Plan Applier, PPmemory identifies both to whom the MTRANS is directed, and which
thematic relationship holds (EGOVERNESS). 'Not to permit' is converted in a CD-representation meaning "Do something that can cause
someone else (HUM 6: CLASS(PERSON)REF(INDEF)) not

(MOD2) to perform

an action.
Via a reasoning process tne Plan Applier identifies this conceptualization as an instance of tne planbox INVOKE THEME, a standard-plan in which the planner reminds his target of an interpersonal- or role-relationship between them, in order to get something out of him. In the present case the relationship consists in
that of governess versus employer, while the goal of the planner
is tnat the targetperson 'DO' something that has the effect (CANCAUSE) that an event (one MOVE lips to lips (children)) does not
occur. The INVOKE THEME planbox reveals as the primary goal Governess Do CANCAUSE (one don't MOVE lips to lips(children))); imbedded
in this conceptualization is the final goal: (one don't MOVE lips
to lips(cnildren)). Now, for the first time in the story, is explicitly confirmed, what up till now only could be assumed on the
oasis of inferences:
The goal-violation originates from the kissing of the children. The understander now has tne foí lowing representation:

8S

Goal: P-HEAITH(children)
Ρ-ΜΕΝΤ.ΞΤ.+ (children)
Status: anticipated failure

i

ANTIPLAN:
Goal: one don't Move lips to lips
(children)
Derived Goal: Governess Do Cancause
(one don't MOVE lips to lips (children)

I

Plan: PERSUASION

i
cirployer MTRANS to governess <
she Is governess
she Do cancause
one don't MOVE lips to lips(children)

INVOKE THEME
(Theme: GovernessEmployer)

Besides, the plan Applier generates a number of expectations.
He notes that the antiplanner operates in the role of employer
versus employee. The persuasion-package of an employer has certain
script-like acts (^REPRIMAND, ψWAGE PROPOSAL, $DISMISSALTHREAT,
etcetera); here Schänk & Abelson introduce the concept of 'mandated
acts'

(ib. p. 135). The Plan Applier instructs the Script Applier

to add these scripts to the set of currently active scripts against
which the next input will be matched. The Plan Applier generates
two expectations with regard to the reaction of the target-person
to the INVOKE THEME of the planner. The target-person may comply
(COMPLY) with the request or refuse it. If the target-person complies, this is an indication for the presence of P-RLLATIONSHIP.
Since the thematic relationship in question is one of employer to
employee, the preservation-goal can be specified as P-JOB.
Comparing this representation with Mrs. Lucy we observe that
in sentence

(5) Mrs. Lucy and the reader are getting identical in-

formation. That is, their representation will largely match. However, as opposed to the reader, Mrs. Lucy is only now informed
about the cause of the employer's anger and, witn that, about the
nature of the goal-blocking event. From the father's demand that
she should not permit anyone to kiss the children on tne mouth,
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she is able to infer that the father's goal is "one don't Move
lips to lips (children)", and that kissing competes with an un
known Higher Order Goal of the father. On the basis of her person
al knowledge about kissing she may surmise which Higher Order Goals
of the father are jeopardized. From the fact that the kissing has
occurred and the father гя angry, she can finally deduce the caus
al chain between the kissing event and her employer's behavior.
Thus, at this point of the episode, the inference process of Mrs.
Lucy is both more extensive and more backwards directed than the
reader's.
I now return to the story-understander who reads the next sen
tence and converts it in a conceptual representation:
(6) If sne allowed it again, he would have to dismiss her.
((ACTOR HUM2 <-> (*MTRANS*)
MOBJECT ((CON ((ACTOR HUM5 4»> (*DO*))MODE(M0D2) TIME(TIMI))
CANCALSE
( (ACTOR HUM6 <e-> (*MOVE*)
OBJECT (LIPS PAPT HUM6)
FROM (NIL)
TO (LIPS PART GR0LP2)))
LEADTO
( (•*->$DISMISSAL EMPLOYER HUM2 EMPLOYEE HUM5) ) ) )
FROM (*CP* PART HUM2)
to (*CP* PART HUMS)))

Sentence (6) is a continuation of the MTRANS begun in sentence
(5). The parser discerns this and in cooperation with PP-memory
and Plan Applier solves tne difficult reference problem concerning
the word 'it'. 'Allowed' means "to leave something undone which
causes something else to happen".
'Dismiss' is identified as a reference to the $DISMISSAL
script belonging to the role-repertory of the employer. The concep
tualization is matched against the mandated acts of an employer.
Since the MOBJECT slot contains a *D0* by the target-person, w m l e
the LEADTO connects to a $DISMISSAL, the conceptualization is un
derstood as an instance of ^DISMISSALTHREAT. (Actually we here have
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a stereotyped version of the more general planbox THREATEN.) The
target-person has to prevent a violation of the known goal of the
planner. Thus the $DISMISSALTHREAT is another means of accomplishing the current PERSUASION plan.
The representation of the episode now has the following structure:

Plan: PERSUASION
father MTRANS To governess
she Is governess
,
she Do cancause
one don't MOVE lips to lips(children)
father MTRANS to governess
she DO cancause
.
one MOVE lips to lips(children)
leadto ^DISMISSAL

-INVOKE THEME

-$DISMISSALTHREAT

Attached to $DIStIISSALTHREAT is a number of inferences. In
the first place inferences that hold in general for a THREATEN
planbox: the planner does not like the target-person very much
(HUM2 BE *FONDNESS VAL (-3)OBJECT HUMS) and vice versa. The target-person may either comply with the threat or refuse. Specific
to Í.DISMISSALTHREAT is the expectation that the goal P-JOB will
be instigated in the target-person.
As the information given to the reader in sentence

(6) paral-

lels the information provided to Mrs. Lucy at this point in the
episode, their representations will be broadly the same.
The story understander now reads sentence (7):
(7) This has happened at a time, when she still thought
he loved her.
The parser converts this sentence to a CD-representation which
says that a time-assertion is given concerning an episode. This
conceptualization is passed to PP-memory which, in cooperation
with the Plan Applier, infers that the time-assertion refers to
the global time-setting

(TYMEO) of the current episode. The most

global representation schera currently active is the Goal Competi88

tion schema, which as soon as it was instantiated was given the
time-specif1er

(TYMEO). This time-specif1er now is updated, so

that the memory representation of (7) has the following structure:
TYMEO: ((BEFORE *NOW* X)
(WHEN MEM9) )
I1EM9:

((CON ( ( <—> ELOVE HUM2 HUMS))
IS (*MLOC* VAL (*LTM* PART HUM2))))

This conceptualization says that the episode occurred at a time
when the thought 'нимг loves HUMS' was located in the LTM of HUMS.
The Plan Applier receives the tokenized conceptualization, and
looks at the ELOVE-theme because of PP-memory's suggestion. (One
of the global variables manipulated by PP-memory is a list of
suggested themes.) When an actor is preoccupied with the thought
that someone else is in love with him/her, a strong expectation
is that the actor is in love with the other. Thus the Plan Applier
activates the ELOVE (HUMS HUM2)-theme, with goals like A-MARRY
(HUMS HUM2), A-RESPECT

(HUM2 HUMS), etcetera. At the same time

the Plan Applier checks the background information available on
the actors, to determine which variant of ELOVE is to be expect
ed (cf. Aoelson, 1973, p. 327). The Plan Applier notes that the
FONDNESS-preconditions for the realization of ELOVE (HUMS HUM2)
are violated: (HUM2 BE FONDNESS VAL(NEG) OBJECT HUMS) and creates
a BLOCK PLAN link between this conceptualization and the goals
under ELOVE. The system is now prepared for events that take
place within a ELOVE-theme-witn-Goalblockage. The story represen
tation now has the following structure:
Theme: ELOVE
Goals: Α-MARRY, etc.
ν
Block-plan <

·
employer MTRANS to governess

·

she Do cancause <

$DISMISSALTHREAT

one MOVE lips to lips (children)
lead to ÏDISMISSAL
This representation implies a second shift in the top-level
schema on the basis of which the story is understood. As the story
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progressed the 'window' (cf. Cullingford, 1978, p. 101) from
which possible next events were defined shifted from $VISIT(lady)
to GOAL COMPETITION, and now GOAL COMPETITION is placed in the
context of a £UNREQL)ITEDLOVE-theme, which assumes control of pro
cessing:
Mrs. Lucy

EUNREQUITEDLOVE

GOAL COMPETITION

INSTIGATING
EVENT

Lady

If
that

of

prime
of

is

importance

the episode.

rences
Lucy,

about

it

is

getting

evident

f o r Mrs. Lucy,
Thus

the story

a Block-Plan

PP-memory

(8) now i s

and Plan

The scene

that

information

read,

the story

probably

which

understander

in sentence

about

a

from

were

(7)

theme

at

that

t h e very

understander only

link,

t h e moment t h e e m p l o y e r

Sentence

(8)

t h e r e p r e s e n t a t i o n of

Mrs. Lucy,

understander

ANTIPLAN

P l a n s ? - >$VISIT
(weird event)

Goals?

we c o m p a r e

> P-GOAL —
VIOLATION

once

her

hopes.

LEADTO

LEAVING (*H0PE* VAL (NIL) ))))
MODE (MOD3))
((ACTOR HUM2 ^=> (*MTRANS*)
((ACTOR HUM2 BE (*ANGER* VAL (-9))
OBJECT HUMS ))
TO (*CP* PART hUM5 ) ))
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infe

by Mrs.

t o CD a n d i n t e r n a l i z e d

((ACTOR HUM5 TOWARD (*H0PE* VAL (-10))

MOBJECT

beginning

drawn

((CON (NIL TIME (WHEN ΜΕΜΘ))

MEM8:

of

dismissal.

Applier:

had crushed

story-

was

now m a k e s

threatened her with
converted

the

with

by

The word 'scene' has several meanings: that of plaae

of action,

unit of action, and an action attended with an emotional outburst.
From the surface string alone the parser cannot decide in which
sense the word is used. It therefore passes several requests to
the Plan Applier, to check for features in tne story representa
tion. One of these tests, namely concerning the presence of an
MTRANS of an emotional state, appears to be true. Thus 'scene' is
interpreted in the sense of an unknown event attended with an ex
pression of emotion: (CON (NIL TIME

(WHEN (ACTOR MTRANS emotional

STATE)))). After the actors have been identified the above con
ceptualization of sentence

(8) is build. This conceptualization

says that an event, attended with

(i.e. WHEN ΜΕΜΘ) an utterance

of emotion of the employer towards the governess, resulted in the
governess losing her hopes. Now the Plan Applier tries to match
the conceptualization against patterns within the EUNREQUITEDLOVEtheme. When the emotional state conceptualization

(*HOPE*) is not

recognized, an auxiliary memory call is needed from which is
learned that *HOPE* is a MENTAL STATE attached to anticipated
goal fulfillment. An extremely negative value

(*HOPE* VAL (-10))

is indicative of a final goal failure. The Plan Applier had a l 
ready assumed that Mrs. Lucy has ELOVE-goals, which goals are
blocked because the necessary FONDNESS-preconditions are not ful
filled. Thus the Plan Applier infers that the goal-failure re
ferred to by the negative HOPE-value, relates to the blocked
goals belonging to the ELOVE(HUMS HUM2)-theme.
The story representation now looks as follows:
Theme. ELOVE (HUMS HUM2)

;

Goals: A-MARRY

·
employer MTRANS to governess

Block-plan <

·

she DO cancause <

$DISMISSALTHREAT

one MOVE lips to lips (children)
leadto ÎDISMISSAL

\
Status: abandoned

>• governess toward HOPE val (-10)

Comparing this representation with that of Mrs. Lucy at this
point of the episode, we realize that sentence

(8) is an extreme91

ly compact summary of the thoughts and feelings of Mrs. Lucy in
consequence of her employer's behavior. The representation of the
story understander gives the gist of the episode on a highly abstract level. Mrs. Lucy's memory-representation will doubtless
have been far richer in content, containing vivid images of the
employer's angry behavior, her evaluation of the justness of his
reproaches, pointers to evidence concerning a more positive attitude of the employer in the past, etc. All those details are lacking in the representation of the story understander. It rather
gives a summary of the actions in the episode on a

maerosoopie

goal-oriented level (cf. Schänk & Abelson, ib., p. 161). As such
it may be comparable to the memory representation of Mrs. Lucy
after many years have passed and only the major events of the
episode are remembered.
Sentence

(9) is read:

(9) She thought "If he can make such threats, he can never
have had any warm feelings for me."
Conversion to a CD-representation and processing by PP-memory
results in the following conceptualization:
( (CON ( ( <i—> THREATEN HUM2 HUMS) )
IS (*MLOC* VAL (*CP* PART HUM2 )) ))
LEADTO
((ACTOR HUMS <^> (*MBUILD*)
MOBJECT ((HUM2 BE «FONDNESS* VAL (+8) OBJECT HUMS)
MODE (MOD2) )
TO (*CP* PART HUMS )))
The sequence £LOVE (Lucy, employer)

BLOCK-PLAN

GOAL-

FAILURE has so far been instantiated on the basis of rather implicit cues in the story representation. The ELOVE (Lucy, employer) theme was inferred from sentence (7) and the Block-Plan was
inferred from the fact that the FONDNESS-preconditions were not
fulfilled. Sentence (8) provided a goal-failure inference. If
the story would have ended with sentence

(8) the causal chain,

not mentioned in the story, between ÇDISMISSALTHREAT and abandonЭ2

ment of Love-goals would have been filled in by the understander.
This causal chain is nowhere explicitly described, yet an under
stander will readily infer the links in this chain:
- that the recipient of a Threaten-plan concludes that the
planner does not like her (Mrs. Lucy infers that the em
ployer does not care for her)
- that a negative fondness of A toward В implies that the
pre-conditions for LOVE (A B) are violated (Mrs. Lucy in
fers that her love is not requited)
- that a negative HOPE-value is indicative of the abandon
ment of a goal (Mrs. Lucy is giving up her goals)
- that these goals are identical with the LOVE-goals which
are blocked (Mrs. Lucy is giving up her love)
After these default-inferences have been made, the Plan Applier
processes the conceptualization underlying sentence

(9). Actually

this sentence is in the wrong place. The story does not follow
the natural temporal order of events, but it first relates the
ma^or outcome of the story in sentence (8), and then specifies
the intermediate thought processes of Mrs. Lucy. Sentence

(8) has

in fact the characteristics of a 'lead-sentence' (cf. Cullingford,
ib., p. 115). To fit the conceptualization in the existing story
representation the understander is forced to backtrack. The con
ceptualization

(•*—* THREATEN HUM2 HUMS) brings the Plan Applier

back to the point where the $DISMISSALTHREAT is executed. Now the
conceptualization is matched against the patterns which were al
ready instantiated by default. The default-pattern

(employer BE

FONDNESS (-3) object Lucy) is found and updated to ((employer BE
FONDNESS

(POS) object Lucy) MODE

(NEVER)).

The story representation now looks as follows:
Theme LOVE(Lucy, employer)
Goal A-MARRY
employer MTRANS to governess
she DO cancause
one MOVE lips to lips (children)
leadto $DISMISSAL

·
·
ÎDISMISSALTHREAT

Block-plan <
I

$THREAT IS MLOC Lucy
leadto
Lucy 4BUILD (enployer BE FONDNESS(POS)
object Lucy NEVER)

Goal Abandonment

> Ludy BE (HOPE val (-10))
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Figure 4. Knowledge Stracture and Concoptual Dependency representation of a traumatic evont from the case-history of
Mrs. Lucy.
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Figure 4 gives the final representation of the complete episode.
DISCUSSION
In Freud's 'Abreaction'-theory (1895 ) neurotic symptoms are
connected with ideas concerning traumatic events. For a precise
formulation of Freud's theory a method has to be found with which
ideas can be made 'tangible', that is, represented as conceptual
entities with a definite structure which can be processed according
to explicit rules. Freud's theory deals with a special kind of
ideas, namely ideas concerning events from the everyday life of
ordinary people. Therefore, the cognitive structures we look for
have to be fit for the representation of not only the chronological sequence of events constituting an episode, but also the particular meaning of events for the persons involved.
The above analysis of an episode from the life of Mrs. Lucy
shows that with the help of the conceptual apparatus of the CDtheory and the theory on Knowledge Structures it is in principle
possible to represent events which are called 'traumatic' by
Freud. These theories not only allow for a conceptual representation of events in their natural temporal and causal order, but
specifically do justice to the meaning of events for the actors
by relating events to the plans and goals of the characters in an
episode. According to Freud the traumatic moment in an episode
lies in an 'incompatibility of ideas'. The theory of Schänk &
Abelson now suggests a more precise interpretation for this expression. It turns out that Freud uses this expression in two
senses. First, he speaks of incompatible ideas, when ideas refer
to an event that constitutes α serious
interruption
or
blockage
of a hioher
Order goal of an individual.
The traumatic incident
with Mrs. Lucy is a case in point.
Secondly, the term 'incompatible' is used by Freud in a broad
er sense, namely for situations in which a patient does something
or strives after something, that is not compatible with other
ideas he wants to hold on to, Freud's patient Elisabeth may serve
as an illustration. She is in love with her brother-in-law, which
she feels to be totally incompatible witn her moral conviction.
An analysis of situations like these in terms of the Knowledge
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Structure theory shows that, here too, a goal - blockage has
occurred. However, this blockage is not produced by another
character's actions, but results from the fact that the person
in question has more then one goal at the same time, while neither of these goals can be fulfilled unless an other goal is violated. 'Incompatibility of ideas' here refers to a situation that
is defined by Wilensky (1978, p. 107) as a Goal-Conflict,
Situation.
We may conclude then, with Boden (1977, p. 86) that a semantic
representation of episodes in terms of Schänk & Abelson's theory
on Knowledge Structures opens up possibilities for a more refined
and precise analysis of the conflicting cognitions underlying
neurotic behavior.
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4. 'AFFEKT" IN DE AFREAGEERTHEORIE

f¡a

et feit dat de voorstellingen waarover de Afreageertheorie

spreekt, formeel

kunnen

worden weergegeven als conceptuele re-

presentaties, is een eerste stap naar een meer exacte formulering
van Freuds theorie. Denkbaar wordt nu een computermodel dat met
geheugenrepresentaties van traumatische gebeurtenissen opereert.
Daarmee is weliswaar een belangrijk facet van Freuds theorie
'grijpbaar' geworden, maar andere even belangrijke facetten zijn
nog niet aan de orde gekomen. Zo is hetgeen een gebeurtenis traumatisch maakt niet kompleet te vatten in het cognitieve schema
van een doelblokkering. Het traumatische schuilt evenzeer, ja
misschien nog méér, in de pijnlijke affekten die de gebeurtenis
oproept. Uit het beknopte overzicht van de afreageertheorie in
Hoofdstuk 2 laat zich de betekenis van 'affekt' m

Freuds theorie

duidelijk aflezen. De verschillende processen van afreageren, verwerken, verdringing en konversie hebben elk tot doel affekt af te
voeren, tot verdwijnen te brengen. Tezamen werken zij als een systeem dat erop is gericht een evenwicht, dat door de opwelling van
affekt is verstoord, weer te herstellen. Zó geformuleerd lijkt het
erop alsof het door Freud beschreven systeem niet zozeer reageert
op een verstoring van deeltoestanden, als wel op de verstoring
van een affektief evenwicht. Het is daarom nodig dieper in te
gaan op Freuds denkbeelden over affekt, zodat we helderheid krijgen over de plaats van het affekt in het te ontwerpen model van
de Afreageertheorie.'
Hoewel Ereud op veel plaatsen in de 'Studien über Hysterie'
over affekt spreekt, presenteert hij géén samenhangende theorie
over affekt. Zo treffen wij in andere puolikaties en aantekeningen uit deze tijd denkbeelden over affekt aan, die in de Studien
niet ter sprake komen, maar toch onmisbaar zijn voor een goed begrip van de gehele Afreageertheorie.
In dit hoofdstuk willen wij daarom de diverse, verspreide uitspraken over affekt bij elkaar zetten en de mogelijke samenhang
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in deze uitspraken aan het licht brengen. Een eerste onderscheid
dat ik daarbi] aanbreng, sluit aan bij het feit dat Freud in twee
talen, in twee begnppenstelsels, over affekt spreekt. In de
'Studien' wordt over affekt voornamelijk m psychologisake
taal
gesproken, het gaat om angst, woede, schaamte, verliefdheid, ver
driet, enzovoort .... Deze affekten ontladen zich door 'uit te ra
zen', 'uit te huilen', enzovoort. In de gelijktijdig geschreven
'Entwurf' spreekt Freud daarentegen over affekt in termen van een
excitatie-hoeveelheid, die in het zenuwstelsel wordt geproduceerd
en afvloeit naar de motoriek. Dit is de taal van de
fjsiologie.
Ik geef eerst Freuds fysiologische denkbeelden omtrent affekt
weer, om daarna aandacht te besteden aan zijn psychologische opvat
tingen over affekt.
4.1. Het fysiologische aspekt
4.1.1.

Lxcitaite-auantum

en копвъап

іе-ргъпогре

Freuds belangstelling voor de fysiologische kant van het ver
schijnsel affeku io alleen goed te begrijpen, als men zich reali
seert van welk vitaal belang voor hem in het algemeen de vraag is
naar de verhouding tussen psychologie en fysiologie.
Van huis uit zenuwarts en opgegroeid in een wetenschappelijk
klimaat, waarin alleen de natuurwetenschappelijke verklaring als
geldige verklaring gold, laat hem de vraag niet los hoe de psycho
logische verschijnselen die hij bij zijn patiënten opmerkt, neurofysiologisch verklaard moeten worden. Uit een brief aan Fliess
(1895/1950, p. 129) blijkt hoezeer hij door deze kwestie wordt geobsedeerd. In het bijzonder gaat het hem erop "nachzusehen wie
sich die Funktionslehre des Psychischen gestaltet, wenn man die
quantitative Betrachtung, eine Art Oekonomik der Nervenkraft einführt". Al heel vroeg vat bij hem de gedachte post, dat de veranderingen in het verloop van associaties bij hysterici, de verheviging of onderdrukking van gevoelens, iets te maken hebben met
"Abänderungen der stabilen Erregungsgrössen über das Nervensystem" (1888 , p. 497). In de Studien spreekt hij niet over deze
neurofysiologische denkbeelden; de afreageertneorie wordt nadrukkelijk aangekondigd als een 'psychisch mechanisme'. Dat neurofysiologische overwegingen echter een belangrijke rol spelen bij
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de opstelling van de Afreageertheorie weten wi] uit een ontwerp
dat Freud aan Breuer toezond (1892/1940 ) . Hier voert Freud de
noodzaak tot afreageren rechtstreeks terug op een wetmatigheid in
de werking van het zenuwstelsel. Hij brengt de stelling naar voren, dat het zenuwstelsel "bestrebt ist, etwas in seinen Funktionsverhältnissen, was man die 'Erregungssumme' nennen mag konstant
zu erhalten" (ib. p. 12). Dit konstanіъе-рггпс¿pe
uit zich daarin, dat ledere toename van de pnkkelhoeveelheid in het zenuwstelsel tot een even grote afvoer leidt in motorische richting.
Bij een trauma is er sprake van een hevige toename van de pnkkelkwantiteit in net zenuwstelsel. Wanneer deze prikkel-kwantiteit
wordt ontladen ('afgereageerd'), keert het zenuwstelsel tot zijn
normale, gezonde toestand terug. Kenmerkend voor hysterie is, dat
geen normale ontlading plaatsvindt, maar een inadekwate ontlading
via abnormale lichaams-innervaties. Inadekwaat, omdat zij niet tot
een blijvende excitatiereduktie leidt.
Op deze neurofysiologische gedachtengang zinspeelt Freud, wanneer hij in een andere publikatie (1894 ) over een 'Hilfsvorstellung' spreekt, die aan de Afreageertheorie ten grondslag zou liggen: "Es ist dies die Vorstellung, dass an den psychischen Funktionen etwas zu unterscheiden ist (Affektbetrag, Erregungssumme),
das alle Eigenschaften einer Quantität hat - wenngleich wir kein
Mittel besitzen, dieselbe zu messen - etwas, das der Vergrösserung,
Verminderung, der Verschiebung und der Abfuhr fähig ist und sich
über die Gedächtnisspuren der Vorstellungen verbreitet, etwa wie
eine elektrische Ladung über die Ooerflachen der Körper" (1894 ,
p. 74).
In hetzelfde artikel legt Freud uit hoe met behulp van deze
hypothese de afweer van een onverenigbare voorstelling zou kunnen
worden begrepen. Het komt er daarbij op aan, uit een sterke voorstelling - en onverenigbare voorstellingen gaan altijd met een
sterk excitatie-quantum gepaard - een zwakke te maken, door aan
deze voorstelling het affekt, het excitatie-quantum, te onttrekken. De zwakke voorstelling vereist dan nauwelijks meer associatieve verwerking. De van de voorstelling afgescheiden excitatie-hoeveelneid moet op een andere manier worden gebruikt, wat bij hysterie neerkomt op omzetting m lichaamsinnervaties (ib. p. 63).
Hoewel deze verspreide opmerkingen een te fragmentarisch ka99

rakter dragen om van een theorie over affekt te kunnen spreken,
kunnen W13 al wel enkele konklusies trekken:
- Voor Freud is er een nauw verband tussen affekt en benaalde
neurofysiologische processen in het lichaam. De intensiteit van
het affekt ('Affektbetrag1) korrespondeert met een excitatie-hoeveelheid ('Erregungssumme1) in het zenuwstelsel.
- Deze excitatie-hoeveelheid, en daarmee ook het affekt, wordt
binnen het zenuwstelsel volgens het konstantie-prmcipe gereguleerd: het zenuwstelsel streeft ernaar de totale excitatie-hoeveelheid op een konstant

ñivo te houden.

- De hoeveelheid affekt, die met een voorstelling verbonden is,
maakt dat deze voorstelling hetzi] een sterke voorstelling is
('affektbetont'), die veel eisen aan associatieve verwerking stelt,
of wel een zwakke voorstelling is ('affektlos'), die weinig associatieve verwerking vereist.
Deze konklusies geven ten hoogste de grove contouren aan van
Freuds fysiologische theorie over affekt. Hoe Freud zich deze theorie meer in detail voorstelt, leren W13 eerst uit de Entwurf
(1895/1950).
De Entwurf is een konsekwente poging de neurofysiologische
processen te beschrijven, die ten grondslag liggen aan de psychologische verschijnselen die Freud bij zijn patiënten tegenkomt.
Het zenuwstelsel wordt hier opgevat als een systeem van neuronen,
waardoorheen zich prikkel-kwantiteiten verplaatsen. De funkties
van dit systeem worden beheerst door het konstantie-prmcipe. In
dit kader geeft Freud een nadere beschrijving van de processen,
die bij 'affekt' plaatsgrijpen. Het belangrijkste inzicht dat aan
de beschrijving in de Entwurf valt te ontlenen is, dat voor Freud
affekt geenszins synoniem is met een excitatie-quantum, maar dat
hij bij affekt aan een complex fysiologisch proces denkt. Aan dit
proces kunnen drie fasen worden onderscheiden: (1) de produktie
('Entbindung') van een excitatie-hoeveelheid in het zenuwstelsel,
(2) de afvoer van deze excitatie-hoeveelheid via motorische reakties, en (3) de gewaarwording van deze lichamelijke reakties.

4.1.2.

De produktie

van een exo i tat-ie-noevee

Affekt vindt zijn oorsprong m
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IhevcL

een excitatie-hoeveelheid, die

m het zenuwstelsel wordt geproduceerd. Deze excitatie-hoeveelheid kan op twee manieren ontstaan.
In de eerste plaats door geleidelijke summatie van prikkels
uit het organisme zélf. Deze excitaties ontstaan in zenuwcellen,
die de behoefte aan voedingsstoffen en zuurstof in het lichaam
registreren en gevoelig zijn voor chemische substanties, zoals
die welke met de sexualiteit samenhangen. De betreffende neuroreceptoren staan in verbinding met de grijze massa's in de hersenstam en de excitaties die zij aanvoeren, leiden hier tot een geleidelijke stijging van het excitatie-niveau. In tegenstelling
tot prikkels die van buiten komen, kan het organisme zich aan deze endogene excitaties niet onttrekken, "... en daarmee ontstaat
in het inwendige van het systeem de drijfveer, die alle psychische aktiviteit in gang houdt" (1895/1950, p. 402). Deze excitatie-toevoer houdt namelijk pas op onder bepaalde voorwaarden, die
in de buitenwereld gerealiseerd moeten worden (bijvoorbeeld voedsel-voorzienmg) .
In de tweede plaats is er een meer abrupte stijging van het
excitatie-niveau mogelijk, die samenhangt met de manier waarop het
geneugen in het zenuwstelsel is georganiseerd.
Om dit te verduidelijken gebruikt Freud het voorbeeld van iemand die zich pijn doet (ib. p. 404). Bij pijn dringen grote hoeveelheden prikkels van buiten in het zenuwstelsel binnen. Wanneer
men later aan het pijnlijke voorval wordt herinnerd, treedt weliswaar géén pijn op, maar ontstaat toch een onlustgevoel. Aannemend dat onlust op een stijging van het excitatie-niveau duidt,
rijst de vraag waar deze excitaties vandaan komen, daar de oorspronkelijke exogene prikkelbron ontbreekt. Freud neemt aan, dat
in dit geval meuwe excitatie-hoeveelheden in het zenuwstelsel
worden geproduceerd. Hij veronderstelt dat, net zoals er motorische neuronen zijn die bij excitatie impulsen op de spieren overdragen, er sekretorische neuronen ('sleutel-neuronen') zijn, die
bij excitatie een bepaalde stof in het inwendige van het lichaam
afscheiden (1895/1950, p. 405). Figuur 5 brengt het door Freud
beschreven proces in beeld.
Andere zenuwcellen zijn gevoelig voor deze stof, - Freud vermoedt dat het hier om een chemische substantie gaat -, waardoor
dus langs een omweg nieuwe endogene excitaties aan de hersen-ker101

geheugenspoor

btijging
excitatie-riveau

Figaur 5. Produktie van endogene excitatie via herinneringen
nen worden toegevoord. Deze sleutelneuronen worden pas bi] een
bepaald excitatieniveau in de hersenen geaktiveerd.

Bij een pijn-

lijk voorval is er sprake van een dergelijk hoog excitatie-niveau.
De gelijktijdige excitatie - tijdens het pijnlijke voorval - van
neuronen die met de voorstellingen over het voorval te maken hebben, én van de sleutelneuronen

(als gevolg van de fysieke pijn-

p n k k e l s ) , maakt dat tussen beide groepen van neuronen een konnektie ontstaat. Wordt het geheugenspoor van het voorval opnieuw gegeaktιveerd, dan worden ook de sleutelneuronen geëxciteerd, hetgeen een verhoogde produktie van endogene pnkkelstof tot gevolg
heeft, zodat het excitatieniveau abrupt stijgt.

4 . '. 6 . Afvoer

van

ex3%tat'les

De stijging van het excitatieniveau in het zenuwstelsel heeft,
overeenkomstig het konstantie-pnncipe, automatisch tot gevolg,
dat er een tendens optreedt deze excitatie-hoeveelheid af te voeren. "Die Erfahrung nach ist es die Bahn zur inneren Veränderung
(Ausdruck der Gemütsbewegung, Schreien, Gefässinnervation), die
dabei zuerst beschritten wird" (1895/1950, p. 402). We moeten dus
vaststellen, dat Freud bij affekt niet slechts aan een excitatiehoeveelneid denkt, maar tevens aan een lichamelijke toestandsverandering, die door de afvoer van deze excitaties wordt teweeggebracht. Dit blijkt ondermeer, wanneer hij elders in de Entwurf
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(p. 429) het woord 'affektloos' toelicht door er tussen haakjes
aan toe te voegen 'ohne motorische Entbindung'.
Duidelijker echter komt dit tot uitdrukking in een vroeger artikel (1890).2 Hier wijst hij erop, dat bij de affekten de betrokkenheid van het lichaam dusdanig opvallend is, dat veel onderzoekers zelfs gemeend hebben, dat het wezen van de affekten louter
in deze lichamelijke uitingen is gelegen. Het is algemeen bekend,
vervolgt Freud dan, welke buitengewone veranderingen in de gezichtsuitdrukking, de bloedsomloop, de uitschelding, de excitatietoestand van de willekeurige spieren tot stand komen, onder invloed
van bijvoorbeeld vrees, woede, verdriet of sexuele opwinding. Oit
deze opmerkingen wordt duidelijk, dat men Freud verkeerd interpreteert, wanneer men meent, dat hij affekt eenvoudigweg vereenzelvigt met een excitatie-quantum in het zenuwstelsel (vgl. Strachey,
1964, p. 67). Excitaties in het centrale zenuwstelsel spelen bij
affekt een belangrijke rol, maar de efferente ontlading van deze
prikkels in motorische en sekretorische responsies is uit het begrip affekt, zoals Freud dit hanteert, niet weg te denken.
In zijn latere werk zal Freud aan deze opvatting steeds vast
blijven houden: "Die Affektivität äussert sich wesentlich in motorischer (sekretorischer, gefässregulierender) Abfuhr zur (inneren) Veränderung des eigenen Körpers ..." (1915 , p. 278).
4.1.4.

Sensorische

terugkoppeling,

lust

en

onlust

Met de afvoer van excitaties via motorische en sekretorische
reakties zijn onlosmakelijk de gewaarwordingen van deze reakties
verbonden. Zij verlenen aan het complexe verschijnsel 'affekt'
de zintuigelijke kwaliteit. Dat deze gewaarwordingen mede het affekt vormen, komt in de Entwurf slechts zijdelings tot uitdrukking en dan vooral vanuit een belangstelling voor de neuropsychologische betekenis van sensorische terugkoppeling. Het spreekt
voor Freud vanzelf, dat "jede Bewegung durch ihre Nebenfolgen Anlass zu neuen sensiblen Erregungen (von Haut und Muskeln) wird"
(1895/1950, p. 403). Hij gebruikt in dit verband de term 'Abfuhrnachrichten ' en gaat er vanuit, dat van iedere afvoer signalen
('Zeichen') teruggevoerd worden naar het centrale zenuwstelsel.
In zijn verhandeling over angstneurosen en neurastnenie komen de
gewaarwordingen veel nadrukkelijker ter sprake, en worden zij
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zelfs als kriterium gehanteerd voor het excitatie-niveau, voor
de 'Erregtheit'. Het betreft hier in het bijzonder de sexuele
arousal, die wordt afgemeten aan "die lokalen Zeichen solcher Erregtheit (wie spontane Reizempfindung, Harndrang u. dgl.) ...."
(I895b, p. 337).
Later zal Freud nog ettelijke malen naar voren brengen, dat
affekten op afvoerprocessen berusten "deren letzte Äusserungen
als Empfindungen wahrgenommen werden" (1915 , p. 277, 1916/17,
p.410).
Terwijl de Entwurf aan de zintuigelijke kwaliteit van het affekt niet zoveel aandacht besteedt, is dit wel het geval met betrekking tot het lusten onlust-aspekt.
Het gegeven, dat de mens
ertoe neigt onlustgevoelens te vermijden, brengt Freud in verband
met de inrichting van het zenuwstelsel, dat er op is gebouwd om
de totale excitatie-hoeveelheid zo laag mogelijk of minstens konstant te houden. Onlustgevoelens zouden dan berusten op een verhoging van het excitatie-niveau en overeenkomen met de rechtstreekse gewaarwording van een toenemende excitatie-hoeveelheid in het
zenuwstelsel. Lust zou korresponderen met de vermindering van het
excitatie-niveau, met de gewaarwording van excitatie-afvoer.
Met de begrippen gewaarwording en lust/onlust stappen wij in
feite al over van het terrein van de fysiologie naar dat van de
psychologie. De lichamelijke processen van excitatie en excitatieafvoer vormen op zich niet het affekt, en het feit, dat zij met
gewaarwordingen gepaard gaan, vormt alleen de minimale voorwaarde
waaraan een verschijnsel moet voldoen, willen wij van 'affekt'
spreken. In de regel is méér vereist, namelijk, dat met de excitatie-toestand en de daarbij behorende gewaarwordingen bepaalde
voorstellbngen
worden verbonden.
4.2. Het cognitieve aspekt: voorstelling en affekt
Welke rol - naar Freuds opvatting - voorstellingen spelen in
de totstandkoming van affekten, wordt duidelijk uit zijn manusknpten en publikaties over angstneurose. In deze verhandelingen
gaat het onder meer om de stelling, dat het sexuele affekt alléén
kan ontstaan als zich met de lichamelijke sexuele excitatie-toe104

stand bepaalde voorstellingen van sexuele inhoud verbinden. Hoe
Freud zich het gehele proces voorstelt, kan worden toegelicht
aan de hand van een schema, dat hij in één van zijn manuskripten
(1895/1950, p. 114) gebruikt. Dit schema (zie Figuur 6) is daarom
zo belangrijk, omdat het als prototypisch kan gelden voor de processen, die zich in het algemeen voordoen bij het ontstaan van een
affekt-toestand. De betekenis van het schema wil ik stapsgewijs
doornemen, door het eerst weer te geven in een vorm die meer aan
de moderne voorschriften voor systeemstroomschema's beantwoordt
(Figuur 7) en het daarna op grond van Freuds uiteenzettingen aan
te vullen tot een algemeen model van het affektieve proces.

Sgo boundary
Externalworld
•Sexual object

Somat.-psyeh.
boundary

•Sexual object In favourable
position

Figuur 6. Freuds 'Sexualscnema' (1895/1966).
Aan de hand van deze s c h e m a ' s w i l l e n w i j a c h t e r e e n v o l g e n s b e z i e n hoe a f f e k t o n t s t a a t v a n u i t r e s p e k t i e v e l i j k endogene e x c i t a t i e en v o o r s t e l l i n g e n , en hoe de a f f e k t - t o e s t a n d weer v e r d w i j n t .
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Daarna komen de komplikaties aan de orde, die zich voordoen wanneer de juiste aansluiting tussen affekt en voorstelling ontbreekt.
4.2.1.

Van excitatie

naar

affekt

Naar wij zagen kan een affekt-toestand zijn oorsprong vinden
in biologische processen in het lichaam. Freud schetst het ontstaan van affekt op het gebied van de sexualiteit (zie Figuur 6 ) .
Processen m het geslachtsorgaan ('Endorgan') produceren excitaties, die zich geleidelijk ophopen, zodat een excitatie-potentiaal, een somatische sexuele spanning ('sexual tension') ontstaat.
Om de gedachten te bepalen kan men hier - aldus Freud - aan excitaties denken, die (bij de man) ontstaan in zenuw-uitemden, die
de druk registreren van de zaadvoorraad op de wanden van de zaadblaasjes (1895 , p. 334 ) .3 Wanneer deze excitatie-hoeveelheid een
bepaalde drempelwaarde overschrijdt, plant zij zich via centra in
het ruggemerg voort tot in de cortex en wordt de groep voorstellingen die met sexualiteit te maken heeft ('psychical sexual group')
geaktiveerd. Tegelijk geeft deze sexuele excitatie aanleiding tot
motorische en sekretorische afvoer-verschijnselen, die op hun
beurt sensorische impulsen opwekken, die in de cortex aangekomen
tot bepaalde gewaarwordingen leiden (vgl. 1894a, p. 70, 1895/1950,
p. 99, 1895 , p. 337). In Freuds schema zijn deze motorische/sekretorische reakties en de daarbij behorende gewaarwordingen niet
apart opgenomen. Alleen de genitale emd-reflex ('reflex-action')
en de daarbij behorende gewaarwordingen ('voluptuous feelings')
zijn weergegeven. Wij doen het schema echter geen geweld aan, wanneer wij onder het hoofd 'reflex-action' in het algemeen aan de
motorische afvoer denken, die met de verschillende excitatie-fasen
van het sexuele orgaan is verbonden, en onder het hoofd 'voluptuous feelings' aan alle gewaarwordingen, die daarbij optreden.
Wij kunnen dan zeggen, dat de produktie van excitatie in de
geslachtsorganen langs twee wegen tot aktivering van sexuele voorstellingen leidt: (1) door de geleiding van spanning-indicerende
excitaties naar de cortex, en (2) door de geleiding van sensorische impulsen, die vrijkomen als gevolg van de motorische ontladingen, waarmee de excitatie-toestand gepaard gaat. In Figuur 7
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zijn de verschillende processen nog eens overzichtelijk in beeld
ц
gebracht. In het eindorgaan ontstaat sexuele spanning (pijl 1),
welke spanning van meet af aan voor een deel wordt afgevoerd m
motorische reakties (pijl 2), die op hun beurt tot gewaarwordin
gen leiden (pijl 3). In Freuds schema is het proces waardoor voor
stellingen worden geaktiveerd, aangegeven door de pijl 'sexual
tension', die in de 'psychical group' eindigt. In Figuur 7 is dit
wat uitvoeriger weergegeven door, in aansluiting aan een term die
Freud regelmatig gebruikt ('psychische Verarbeitung', vgl. 1894/
1950, p. 103) een proces 'psychische verwerking' te onderscheiden,
dat tot invoer sexuele spanning heeft (pijl 4) èn gewaarwordingen
(pijl 5 ) , en op grond van deze invoer uit een aanwezig bestand
aan voorstellingen ('psychische groep') bepaalde sexuele voorstellingen aktiveert (pijl 6).
Wanneer somatische sexuele spanning en de daarbij behorende
gewaarwordingen aanwezig zijn, maar om een of andere reden de aanknoping aan sexuele voorstellingen ontbreekt, komt het niet tot
de vorming van een sexueel affekt (1894/1950, p. 101). De

ding van somatische
spanning net voorstellingen,
is de
lijke
voorwaarde
voor het ontstaan
Var de fysisoh-psyehische
sLana, die sexueel
affekt
kan
helen.

verbin-

noodzaketoe-

Opgemerkt moet worden, dat uit Freuds formulering niet helemaal duidelijk wordt, wat hij onder affekt verstaat. Men zou eruit kunnen opmaken, dat affekt niet een apart verschijnsel is
náást lichaamsreakties, gewaarwordingen en voorstellingen, maar
samenvalt met een bijzondere konstellatie van deze drie. Hiermee
in strijd lijkt echter, dat voor Freud het onderscheid tussen affekt en voorstelling erg belangrijk is. Hij spreekt bijvoorbeeld
over een scheiding ('Trennung'), die tussen affekt en voorstelling
kan voorkomen, over voorstelling-loos gevoel, en over het verbinden van onjuiste voorstellingen aan een bepaald affekt.
Voorlopig volstaan wij met vast te stellen, dat voor Freud
affekt een samengesteld verscnijnsel is, dat in het algemeen méér
omvat dan lichamelijke reakties en de daarmee verbonden gewaarwordingen, en waarbij dit meerdere nauw verband houdt met voorstellingen, die aan lichamelijke reakties en sensaties worden gekoppeld.
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Figuur 7. Systeem-stroomschema van Freuds Sexualschema (1805/1950).
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4.2.2.

Van voorstel

Ling naar

affekt

Affekt hoeft niet altijd zijn oorsprong te vinden in endogeen
geproduceerde prikkels, waarmee vervolgens bepaalde voorstellingen
worden verbonden. Ook het omgekeerde is mogelijk, namelijk, dat
voorstellingen een bepaald affekt oproepen. Het probleem van
Freuds hysterische patiënten is juist, dat zij ziek werden op het
moment, dat ... "ein Erlebnis, eine Vorstellung, Empfindung an
Ihr Ich herantrat, welches einen (so) peinlichen Affekt erweckte
..." (1894a, p. 61). WÍJ willen nagaan wat Freud zegt over de manier waarop voorstellingen affekt kunnen opwekken.
Dat sommige gedachten ons hartkloppingen bezorgen, ons het
zweet doen uitbreken, is een ervaring waarmee ieder mens vertrouwd
is. Freud verwijst naar deze verschijnselen, om de nauwe relatie
tussen psychisch- en lichamelijk funktioneren te onderstrepen:
"... streng genommen sind alle Seelenzustände, auch diejenigen,
welche wir als 'Denkvorgänge' zu betrachten gewohnt sind, in gewissem Masse 'affektiv', und kein einziger von ihnen entbehrt der
körperlichen Äusserungen und der Fähigkeit, körperliche Vorgänge
zu verändern. Selbst bei ruhigen Denken in 'Vorstellungen' werden
dem Inhalt dieser Vorstellungen entsprechend beständig Erregungen
zu den glatten und gestreiften Muskeln abgeleitet ..." (1890, p.
295/6) .
Op sexueel gebied zij η het erotische gedachten, 'libidineuze
voorstellingen', die ertoe kunnen leiden, dat somatische sexuele
a
excitaties worden vrijgemaakt (1894 , p. 70, 1895/1950, p. 149,
f
433, I895 , p. 370) .
In Freuds schema is dit weergegeven door de gestippelde lijn,
die van de 'psychical group' naar het 'End-organ' voert en die
van de letters S.S. (somatic sexual excitation) is voorzien. In
Figuur 7 geeft lijn 7 hetzelfde verband aan. Wanneer wij Freuds
schema konsekwent volgen, kunnen wij aannemen dat de vrijgekomen
spanning en daarbij behorende afvoer-gewaarwordingen vervolgens
met de aanwezige voorstellingen in verbinding worden gebracht
(pijlen 4, 5, 6 ) , waardoor de affekt-toestand een feit wordt.
Freud geeft niet expliciet aan, dat de cyclus op deze wijze vol
tooid wordt. Duidelijk is alleen, dat voorstellingen tot het vrij
komen van endogene excitaties kunnen leiden, waardoor de toestand
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intreedt, die Freud 'affekt' noemt (1895/1950, p. 405).
Hoe komt het, dat voorstellingen het vermogen bezitten zodanige excitatie-hoeveelheden vri] te maken, dat een affekt-toestand
optreedt?
Er zijn twee mogelijkheden: (1) er is een gepreformeerd verband tussen bepaalde voorstellingen en mechanismen die excitatie
produceren, en (2) voorstellingen verwerven sekundair het vermogen om excitaties op te wekken. Beide gedachten treffen wij bij
Freud aan. De eerste bijvooroeeld als hij het neeft over de angst
voor slangen, onweer, het donker, ongedierte, "die jedem Menschen
instinktiv eingepflanzt sind" (1895 , p. 321). Hij voegt er echter aan toe, dat een dergelijke angst gewoonlijk pas dan dwangmatige proporties aanneemt, als er een herinnering aan een specifieke belevenis bijkomt, waarbij de angst daadwerkelijk optrad
(men is bijvoorbeeld een keer in net vrije veld door onweer overvallen) . In het algemeen legt Freud de nadruk veel meer op de sekundaire band, die tussen voorstellingen en excitatie-processen
kan ontstaan. Voorstellingen (van bijvoorbeeld een bepaald objekt)
die gepaard zijn gegaan met een verhoogd excitatie-niveau, verkrijgen sekundair het vermogen opnieuw een verhoogd excitatie-niveau op te wekken. Wij brachten dit mechanisme al eerder ter sprake (p. 102). In het voorbeeld, dat Freud in dit verband gebruikt,
gaat het om een voorval, dat fysieke pijn veroorzaakte. De herinnering aan het voorval leidt opnieuw tot de produktie van excitatie-hoeveelheden, waardoor onlust wordt ervaren.
Op dezelfde wijze kan een voorstelling het vermogen krijgen
een positief affekt (bijvoorbeeld sexuele lust) op te wekken. De
voorstelling krijgt deze prikkelende werking sekundair, doordat
zij deel heeft uitgemaakt van een bevredigende ervaring (1895/
1950, p. 424). Afvoerpatronen die toen gevolgd werden, worden nu
opnieuw gevolgd: er treedt een 'Lust-entbindung' op. Zoals dus
sommige voorstellingen negatief affekt kunnen wekken, zo kunnen
andere voorstellingen een positief affekt oproepen. Dat Freud hier
aan een identiek mechanisme denkt, blijkt uit zijn toelichting op
de angst-reaktie, die aan bepaalde voorstellingen verbonden kan
raken. "Die Angst wird dann 'entbunden', ännlich wie z.B. die
Sexualspannung durch die brweckung libidinöscr Vorstellungen ..."
HO

(I895 f , p. 370, vgl. 1895/1950, p. 405).
In deze theorie over de exciterende werking van voorstellingen
schuilt overigens een tegenstrijdigheid, die net gevolg is van éën
van Freuds basis-veronderstellingen ten aanzien van het affektieve
proces. Hoewel Treud pas veel later op deze tegenstrijdigheid in
gaat (1905 , p. 110), is het goed om haar nu al te signaleren.
Freud vereenzelvigt, naar wij zagen (p. 1 0 4 ) , onlust met spanmngstoename, dat wil zeggen met een stijging van het excitatie-niveau
in het zenuwstelsel, terwijl lust zou korresponderen met spanningsafname, respektievelijk met afvoer van excitaties uit het zenuwstelsel. Nu valt niet te loochenen, dat er bij sexuele opwinding
van een s p a n m n g s - toename

sprake is, die evenwel als Zwst-vol

wordt ervaren. De veronderstelling van een rechtstreekse samenhang
tussen lust-onlust en afname-toename van excitatie-kwantiteit, is
daarom niet houdbaar. De verhoudingen liggen kennelijk ingewikkelder; op dit punt heeft Freuds theorie een nadere uitwerking nodig
(vgl. Freud, 1924 e , p. 372).
Wanneer voorstellingen affekten kunnen oproepen, rijst vervolgens de vraag welk verband er bestaat tussen de m n o u d van de voorstellingen en de kwaliteit van deze affekten. De vraag is van belang, omdat wij zouden willen weten, waaraan affekten hun specifieke kwaliteit van schaamte, verdriet, enzovoort, ontlenen. Is
de aard van de opgeroepen fysiologische responsie hier doorslaggevend, of zijn de aanwezige voorstellingen bepalend voor de kwaliteit die het affekt voor de subjektieve beleving heeft? Wanneer
wij Freuds uitspraken op dit punt overzien, geeft hij geen algemeen-geldige regel. Er zijn affekten, waarbij de rol van voorstellingen gering is en de fysiologische responsie domineert; er zijn
anderzijds affekten, die onlosmakelijk samenhangen met bepaalde
voorstellingen, of deze de betrokkene nu bewust zijn of m e t . Een
voorbeeld van de eerste k a t e g o n e is de angst-ervaring, die kan
optreden als er tengevolge van fysiologische processen een hoog
excitatie-niveau is ontstaan. Dat deze toestand als angst ervaren
wordt, verklaart Freud uit het feit, dat angst in de meest letterlijke zin op de o p h o p m g van prikkels berust, namelijk van de
prikkel tot ademnaling. "Angst ist die Empfindung der Anhäufung
eines

anderen endogenen Reizes, des Reizes zur Atmung, aer

keine
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psyahbsche
Veearbevtung
sonsv kenpt"
(1894/1950, p. 103) - cursi
vering van mi], CW). Prikkels geven hier met andere woorden aan
leiding tot gewaarwordingen, die geen nadere interpretatie in het
licht van bijkomende voorstellingen nodig hebben, om tot affekt
te worden.
Een dergelijk affekt, dat zijn oorsprong zuiver in een soma
tisch proces vindt, onderscheidt Freud scherp van de tweede kategorie affekten, die hun oorsprong vinden in het psychische vlak
(vgl. 1895b, p. 342, 1895/1950, p. 99). Hier treedt het affekt
uitsluitend op in samenhang met en als gevolg van voorstellingen.
Terwijl in het eerste geval de angst 'nicht weiter reduzierbar1
(1895 , p. 322) is, dat wil zeggen slechts tot een somatische oor
sprong is terug te voeren, ligt in het tweede geval aan de angst
een bepaalde belevenis of voorstelling ten grondslag. Voorwaarde
voor het ontstaan van het affekt is steeds, dat eerst deze voor
stellingen worden ge(re-)aktiveerd (vgl. 1895/1950, p. 433, e.V.).
Aan deze voorstellingen ontleent het affekt zijn bestaan en zijn
kleur. Hoe het affekt aan zijn specifieke kleur (woede, schuldge
voel, enzovoort) komt, wordt door Freud m e t in detail uiteenge
zet. Hij legt op twee meer algemene observaties de nadruk:
- De voorstellingen, die tot een pijnlijk affekt aanleiding geven,
hebben als gemeenschappelijk kenmerk, dat zij in schrijnende te
genspraak staan tot de voorstellingen die de betrokkene het meest
dierbaar zijn. In deze оп егепгдЬаагкега
is het affektief-werkzame moment van de voorstellingen gelegen.
- Deze onverenigbare voorstellingen hebben bij hysterische pati
ënten steeds te maken met het sexuele
leoep.
Het zijn veelal erotische voorstellingen, sexuele ervaringen, die in konflikt geraken met de morele voorstellingen, die de betrokkenen huldigen
(vgl. 1892/I941b/ p. 18, 1894b, p. 66, 1695d, p. 231).
4.3. Beëindiging van de affekt-toestand
4.3.1.

Specbfteke

aktze

Nadat wij hebben vastgesteld hoe affekt ontstaat - uit endogene excitatie en via voorstellingen -, komt nu de vraag aan de
orde hoe in Freuds theorie de affekt-toestand weer verdwijnt. In
dit verband voert Freud het begrip 'speatfbeke'
of 'aaekwate
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tie ' in. Om het begrip te verduidelijken gaan wi] uit van het geval waarin de excitatie zijn oorsprong vindt in lichamelijke processen (honger, dorst, sexuele behoeften). Wanneer deze pnkkelkwantiteiten een bepaalde drempelwaarde overschrijden, leidt dit
- naar de afvoerzijde - in eerste instantie tot min of meer reflexmatige motorische ontladingen. Bij een hongerige baby zien wij
uitdrukkings-bewegingen optreden, wij nemen huilen, innervatie van
bloedvaten, enzovoort, waar (vgl. Freud, 1895/1950, p. 402). Het
betreft hier -inwendige veranderingen, die wel een zekere excitatiehoeveelheid doen afvloeien, maar géén blijvend resultaat boeken.
De toevoer van endogene prikkels duurt immers onverminderd voort
en brengt het excitatie-niveau steeds weer op het oude peil terug.
Uitkomst biedt alleen een ingreep die de endogene prikkel-toevoer
stopt, en daartoe is een verandering m de buitenwereld
nodig.
"Reizaufhebung ist hier nur möglich durch einen Eingriff, welcher
im Körpermnern die Quantitätsentbindung (Qn) für eine Weile beseitigt, und dieser Eingriff erfordert eine Veränderung in der
Aussenwelt (Nahrungszufuhr, Nähe des Sexualobjektes), welche als
spezifische
Aktion nur auf bestimmten Wegen erfolgen kann" (ib.).
Hoe de specifieke aktie meer konkreet verloopt, kan geïllustreerd worden aan de hand van Freuds Sexualschema:
Somatische sexuele spanning en afvoer-gewaarwordingen leiden
ertoe dat sexuele voorstellingen worden geaktiveerd. Er ontstaat
een zowel fysische als psychische spanning - het sexuele affekt -,
die de drang met zich meebrengt tot opheffing van deze spanning.
Vanuit de aanwezige voorstellingen wordt een specifieke aktie gearrangeerd ('veranstaltet'), die aan de spanningstoestand een eind
moet maken. Deze specifieke aktie bestaat uit een reeks voorbereidende handelingen, die het sexuele objekt in een gunstige positie
moeten brengen, en vindt zijn hoogtepunt in de genitale reflexakt, die optreedt als een bepaalde prikkeltoestand ('sensation')
is bereikt (1895 , p. 335). Het is deze reflex-akt, die aan de
toevoer van endogene excitaties een eind maakt, waardoor de affekttoestand wordt opgeheven.
Figuur 7 geeft dit proces nog eens ordelijk weer: de psychische
groep instigeert de specifieke aktie (pijl 8 ) , die bestaat m een
aantal voorbereidende akties (pijl 9 ) , welke ertoe dienen het sexuele objekt in een gewenste positie te brengen. De waarneming
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van het sexuele objekt beïnvloedt tijdens dit proces uiteraard
de voorstellingen, die met betrekking tot het sexuele objekt worden gevormd (pi]l 10 en 6). De specifieke aktie resulteert m
een complex van sensaties (pijl 11), die de genitale reflex-akt
uitlokt (pijl 12 en 2). De reflex-akt heeft tot gevolg, dat de
sexuele spanning drastisch wordt gereduceerd en een wellust-ervaring optreedt (pijl 5). Daar de sexuele spanning nu onder de drempelwaarde terugvalt, doet zij niet langer een beroep op psychische
verwerking. De affekt-toestand is voorbij.
Het schema, dat Freud hier geeft om de processen toe te lichten die aan het sexuele gedrag ten grondslag liggen, kan nu ook
georuikt worden om het begrip 'afrearerer
' in de afreageertheorie
te verhelderen.
^.¿.I. Afreageren

en zieh

uitspreken

Ook hier spreekt Freud over 'adekwate reaktie' om aan te geven
welke reakties het meest doeltreffend zijn om de affekt-toestand
tot verdwijnen te brengen. "Die Reaktion des Geschadigten auf das
Trauma hat eigentlich nur dann eine völlig 'kathartische' Wirkung,
wenn sie eine adäquate Reaktion ist wie die Rache" (1893 , p. 87).
De term 'adekwaat' heeft twee betekenissen. Hij geeft allereerst
aan, dat het organisme zo is georganiseerd, dat bij iedere affekttoestand (vreugde, woede) specifieke, vaak reflexmatige reakties
oehoren, die het meest geschikt (adekwaat) zijn om de excitaties
te doen afvloeien. In de tweede plaats is een aantal van deze reakties adekwaat in die zin, dat zij biologisch doelmatig zijn in
de situatie waarin het individu zich bevindt.
Breuer (1895/1970, p. 162ff) is ten aanzien van het eerste
punt net meest gedetailleerd. Hij onderscheidt 'aktieve' affekten,
waarbij het duidelijk op motorische afvoer van excitaties aankomt,
en affekten zoals sennk, angst, waarbij een krachtdadige reaktie
ontDreekt. Als voorbeelden van de eersten noemt hij het juichen
en springen van vreugde, de verhoogde spiertonus van de woede,
de verbale uitbarsting van toorn en de vergeldende daad, die allen de excitatie in bewegings-akten laten afvloeien. Het verdriet
ontlaadt de excitatie in ademhalingsreakties en in een sekretorische responsie, - snikken en huilen. Bij een affekt als schrik
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zou veeleer sprake zijn van een geleidelijke nivellering van het
excitatie-niveau. Dat de genoemde reakties de innerlijke beroering ('Aufregung') verminderen en tot bedaren brengen, is iets
wat wij - aldus Breuer - dagelijks ervaren.
Kenmerkend voor deze reakties is, dat de meeste ervan geen enkel doel dienen, dat wil zeggen niets veranderen aan de situatie,
die aanleiding tot het affekt gaf. Hun enige funktie bestaat klaarblijkelijk in de afvoer van excitatie, - ze dienen het konstantieprincipe.
Het gehele onderwerp van de uiting van emoties brengt Freud
vooral in verband met het werk van Darwin (1872). 'Ausdruck der
Gemühtsbewegungen' is voor Freud een standaard-begrip (1890, p.
293), waarbij het niet nodig is om Darwins naam te noemen, om duidelijk te doen zijn dat diens werk wordt bedoeld. Op ettelijke
plaatsen verwijst hij met instemming naar Darwins theorieën. Zo
waar Darwin de expressie van emotie op oorspronkelijk zinvolle en
doelmatige reakties terugvoert (1895 , p. 251) en waar hij bepaalde uitdrukkings-bewegingen verklaart uit het principe van excitatie-afvoer (ib. p. 147). Freud benadrukt, dat de uitdrukking van
gemoedsbewegingen vooral als een inwendige
verandering
van het
eigen lichaam moet worden beschouwd. Bij geringe stijgingen van
het excitatie-niveau kan met dergelijke inwendige veranderingen
in de vorm van huilen, knarsetanden, enzovoort worden volstaan.
Bij hogere excitatie-niveaus schieten deze afvoer-reakties echter
te kort; er moet iets worden gedaan, dat de endogene of exogene
prikkelbron verwijdert. Vandaar de stelling: "De meest
adekwate
reaktie
... is altijd
de daad" (1893 , p. 36).
Het organisme heeft deze 'daden' als het ware reflexmatig paraat. Als voorbeeld gebruikt Freud het geval van een man, die
wordt beledigd, die een klap of iets dergelijks krijgt te inkasseren (ib.). Freud noemt dit een psychisch
trauma, dat wil zeggen
het is niet zozeer de fysieke pijn, die het excitatie-niveau doet
stijgen, maar het gebeuren wekt voorstellingen (Figuur 7, pijl
10, 6 ) , die een hoeveelheid excitatie in het zenuwstelsel opwekken (pijl 7). (Het 'Endorgan' in Figuur 7 vat ik hier in algemene
zin op als een mechanisme dat excitaties produceert.) Er ontstaat
dan - aldus Freud - instinktief de neiging om deze toegenomen excitatie te verminderen. Een opmerking van Breuer is hier verhel115

derend: "Eine Schädigung im Kampfe abzuwehren und dabei den Gegner zu schädigen, ist der adäquate, präformierte, psychische Reflex. Ist er nicht oder ungenügend vollzogen worden, so wird er
durch die Erinnerung immer wieder ausgelöst ..." (Breuer, 1895/
1970, p. 166). In Freuds voorbeeld slaat de man daarom terug
(pijl 9) en voelt zich opgelucht. Om in Figuur 7 de afvoer van
excitatie weer te geven, zou een li]n moeten worden toegevoegd
tussen 'Spanning' en 'Specifieke aktie', en wel een pijl met twee
spitsen, aangevend dat spanning enerzijds een invoerfaktor is voor
de specifieke aktie, en anderzijds wordt gewijzigd als gevolg van
de specifieke aktie.
De klap als specifieke aktie fungeert hier als gepreformeerde
'uitlaatklep'; als daad helpt hij echter tevens de exogene oorzaak
voor het ontstaan van excitaties weg te werken. De vergelding als
adekwate aktie impliceert, binnen het schema gedacht, een wijziging in de buitenwereld, zodanig dat voorstellingen
achterblijven

die daarna

(pijl 10, 6) niet langer excitaties opwekken (pijl

7 ) . "Eine Beleidigung, die vergolten ist

wird anders er-

innert, als eine die hingenommen werden musste" (1893 , p. 8 7 ) .
Hoewel de direkte vergeldingsdaad in theorie de meest adekwate is, staan de regels van onze beschaving een dergelijke brute
reaktie in veel gevallen niet toe. Terwijl men in vroeger tijden
een speer naar zijn vijand wierp, moet men nu met scheldwoorden
volstaan. In plaats van de adekwate aktie heeft de mens zich een
scala van surrogaat-akties eigen gemaakt, waaronder de verbale
uiting één der voornaamste is (1893 , p. 36, Breuer, 1895/1970, p.
162f ) .
In de 'Studien über Hysterie' gaat het nu om mensen, die in
traumatische situaties niet tot een adekwate reaktie zijn gekomen.
Deze adekwate reaktie moet daarom alsnog

plaatsvinden, - niet als

zou daarmee achteraf nog kunnen worden ingegrepen in het verloop
der gebeurtenissen, maar uitsluitend om opgehoopte excitatie
langs de geëigende banen af te voeren. Freuds theorie is allereerst een afreageer-theor-Le.

(1892/1950, p. 7 3 ) .

In het bijzonder komt dit tot uitdrukking in de betekenis,
die hij hecht aan het 'zich uitspreken' van de patiënt. "In de
taal vindt de mens een surrogaat voor de daad, met behulp waarvan
het affekt bijna even goed kan worden 'afgereageerd'"
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(1893 a , p.

87). In andere gevallen, bijvoorbeeld wanneer men gekweld wordt
door een geheim, is het zich uitspreken juist zélf de adekwate
reaktie. Freud laat steeds weer zien hoe belangrijk dit 'zich uitspreken' is voor het genezingsproces van zijn patiënten (vgl.
1895 , p. 212, 239). Wanneer hij dan ook de essentie van zijn therapie wil aanduiden, luidt het. "Sie hebt die Wirksamkeit der ursprünglich nich abreagierten Vorstellung dadurch auf, dass sie
dem eingeklemmten Affekte derselben den Ablauf durch die Rede gestattet ..." (1893 , p. 97). Het is goed om tegen de achtergrond
van het model in Figuur 7 tot volledige klaarheid te komen over
dit genezende affekt van het zich uitspreken. Waarom heeft dit
zich uitspreken zo'η belangrijke afvoerfunktie?
Voor het antwoord op deze vraag is het van belang vast te
stellen, dat 'zich uitspreken' méér omvat dan verbaliseren, dan
het onder woorden brengen van gedachten. Zich uitsoreken houdt bij
Freud in, dat de patiënt zich de oorsDronkelijke traumatische situatie voor de geest haalt, zich verplaatst in de rol die hij toen
speelde, en alsnog met alle verbale én nonverbale uitdrukkingsmiddelen tot uiting brengt wat hij/zij in de oorspronkelijke situatie niet heeft kunnen of durven uiten. 'Ich liess sie schimpfen,
Reden halten, den Onkel tüchtig die Wahrheit ins Gesicht sagen
u.dgl." (1895 , p. 239). Het is niet alleen het verbaliseren waar
het Freud om te doen is, het zijn vooral de daarbij behorende uitingen van emotie, die hij aanmoedigt (ib., p. 123). De patiënt
krijgt als het ware de gelegenheid om alsnog ('nachträglich') in
het 'luchtledige' van de therapeutische situatie, alle reakties
te produceren, die in de traumatische situatie achterwege zijn
gebleven. De therapie beantwoordt daarmee - aldus Freud - aan één
van de dierbaarste wensen van de mens, - de wens in de gelegenheid te zijn om iets nog eens over te doen (1893 , p. 39). Dezelfde gebeurtenis vindt voor een tweede keer plaats, maar nu wordt
de betrokkene gedwongen zijn reaktie erop te voltooien.
Temidden van de overige uitingen neemt het snreken op zich
niettemin een bijzondere nlaats in. De funktie van het spreken
wordt duidelijk, als men let op de ontwikkeling die het spreken
bij de mens doormaakt. Aanvankelijk - aldus Freud (1895/1950, D.
444) - is de innervatie van het spraak-apparaat een ventielachtig
werkende afvoer,
waarmee wisselingen m het excitatie-niveau wor117

den gereguleerd, een stuk van de inwendige verandering, die de
enige afvoer vormt, zolang het kind nog niet zelfstandig tot specifieke aktie in staat is. Deze vocale afvoerbaan krijgt dan sekundair tot funktie de aandacht van de omgeving O D de noden van
het hulpeloze individu te vestigen. De spraak dient vanaf dat moment de komrmnikatie

en wordt als zodanig een onderdeel van de

specifieke aktie.

4.2.3.

'Ingeklerrd'

affeki

Indien afreageren, m

versus

sleutelneuron-theorie

adekwate uitdrukkmgs-bewegingen en door

zich alsnog uit te spreken, tot afvoer van excitatie leidt, n ^ s t
de vraag waarom deze excitatie-afvoer een blijvende genezing tot
gevolg heeft. Op het eerste gezicht lijkt dit een overbodige
vraag, omdat door de afvoer immers aan het konstantie-pnncipe is
voldaan. We moeten echter oppassen hier m e t het slachtoffer te
worden van een te simpele opvatting van afreageren. Deze wordt
enigszins in de hand gewerkt doordat Freud over 'afreageren' on
twee beschrijvingsniveaus spreekt, een klinisch-desknptief- en
een neuro-fysiologisch niveau.
Het eerste sluit aan bij de alledaagse ervaring, die leert
dat mensen hun emoties kwijtraken door flink 'uit te huilen', 'uit
te razen', enzovoort. Pas als de 'opgekropte' gevoelens
zijn, komt de mens tot rust, hervindt h n

Ontladen'

zijn kalmte ... "unsere

Sprache bezeugt diese Tatsache der täglichen Beobachtung" (1893 ,
p. 8 7 ) . Wordt het bij een gebeurtenis ontstane affekt niet afgereageerd, en wil men er ook niet aan terugdenken, dan raakt dit
affekt als het ware 'ingeklemd'. De uitdrukkincr 'ingeklemd affekt'
(1893 a , p. 97, I893 h , p. 39) is overdrachtelijk bedoeld, wat niet
wegneemt dat zij de gedachte oproept aan een grootheid die ergens
'vast' zit en die de patiënt met zich Tieedraagt. Vanuit dit model
is het intuïtief duidelijk waarom afreageren geneest, namelijk omdat het ingeklemde brok affekt losschiet en wordt afgevoerd.
Breuer's patiënte Anna 0. duidt het afreageren dan ook aan als
'chimney sweeping', terwijl Breuer en Freud over 'Katharsis',
reiniging spreken. 5
Aan al deze beelden, 'ingeklemd zijn', 'schoorsteenvegen ' ,
'reiniging', kleeft echter een moeilijkheid. Tezamen roepen zij
onwillekeurig de gedaente op aan iets - een oncterechtigheid of
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letterlijk een hoeveelheid excitatie - dat er sinds het zich ge
vormd heeft vermanent
is en er op wacht verwijderd te worden. Dit
nu is niet in overeenstemming met de theorie over affekt, zoals
Freud die op neurofysiologisch niveau ontwikkelt. Uit deze neuro
fysiologische theorie wordt duidelijk, dat aan het ontstaan en
het verdwijnen van de affekttoestand een ingewikkelder en subtie
ler proces ten grondslag ligt, dan het alledaagse spraakgebruik
suggereert. Een expliciete aanname m deze theorie is, dat voor
stellingen indien zij eenmaal met een hoog excitatie-niveau zijn
gepaard gegaan, het vermogen krijgen steeds opnieuw excitaties
te produceren, ket affekt
ontstaat
dvs niet eenmalig
om daarna
гп 'zngeklerrde
' vorm voort te Destaan,
maar ontstaat
steeds
op
nieuw, геаеге
keer als de geheugenspoven
van het
traumatische
voorval
worden oeaktzveerd
(vgl. Breuer, 1895/1970, p. 165). Ter
wijl nu in het 'inklemmings'-model afvoer van de eenmaal gevorm
de affekt-hoeveelheid definitieve genezing brengt, is dit in het
1
sleutelneuron'-model niet zondermeer het geval. Het feit dat
door uitspreken of anderszins excitaties worden afgevoerd, zal
hier het momentane excitatie-niveau inderdaad reduceren. Voor een
blijvend resultaat is echter tevens een verandering nodig in de
exciterende werking die aan de betreffende voorstellingen is ge
koppeld. Freud spreekt zich hier niet duidelijk over uit. Zijn
konstatering dat voorstellingen ná afreageren hun exciterende
werking verliezen, lijkt echter een dergelijke verandering te impliceren. Breuer stelt met zoveel woorden, dat hoe beter er de
eerste keer is afgereageerd, des te minder excitatie er een volgende keer door de herinnering aan de gebeurtenis wordt opgewekt
(Breuer, 1895/1970, p. 166). Hoe we tot een konsistente opvatting
over het afreageren kunnen komen, zullen we nader bezien in Hoofdstuk 6 (par. 6.7).
4.5.4.

Verwerking

Behalve door adekwate aktie (afvoer, verandering buitenwereld),
noemt Freud nóg een mogelijkheid om affekt tot verdwijnen te brengen. Deze mogelijkheid ligt ook vervat in het schema van Figuur 7:
als het onverenigbare voorstellingen zijn, die excitaties opwekken
(pijl 7 ) , kan hieraan een eind worden gemaakt door deze voorstellingen te herzien. Freud spreekt in dit verband over 'assoziative
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Verarbeitung' (1893a, p. 90, 1894a, p. 64) of over 'Ausgleich des
Widerspruchs durch Denkarbeit'. In Hoofdstuk 2 hebben wij deze
VERWERKING al leren kennen. Wi] kunnen 'verwerkinq' nu een plaats
geven in het gehele verloop van het affektieve proces. 'Verwerking'
houdt een herziening in van aanwezige voorstellingen, zodat ondraaglijke tegenstellingen tussen voorstellingen, draaglijker worden, dat wil zeggen niet langer aanleiding zijn tot de produktie
van excitatie. Voorwaarde voor verwerking is uiteraard, dat men
zich duidelijk bewust is van de aard van de konflikterende voorstellingen. Op dit punt wordt nog een andere funktie zichtbaar die
het 'zich uitspreken' kan hebben, naast de afvoerfunktie. Het onder woorden brengen van pijnlijke voorstellingen draagt ertoe bij,
dat men zich deze voorstellingen in volle omvang bewust wordt. In
de Entwurf stelt Freud, dat het bewuste denken over een zaak
slechts mogelijk is met behulp van de taal, dat wil zeggen dankzij
de verbinding van woord-voorstellingen (met nane de motorische)
met de zaak-voorstellingen (1895/1950, p. 444). Wanneer dan ook
de therapeut er bij de patiënt op aandnnat de pijnlijke gebeurtenissen zo uitvoerig mogelijk te schilderen, zijn gevoelens onder
woorden te brengen, bevordert hij niet alleen de afvoer van excitaties, maar tegelijk de bewustwording van de voorstellingen die
de bron van deze excitaties vormen.
Samenvattend kunnen wij stellen, dat een affekt-toestand in
Freuds theorie langs verschillende wegen kan worden beëindigd:
- Wanneer het om affekt gaat dat zijn oorsprong in lichamelijke
behoeften vindt (honger, dorst, sex), is een specifieke aktie vereist, die zodanige wijzigingen in de buitenwereld aanbrengt (voedsel-toevoer, aanwezigheid sexueel objekt), dat via een reflexmatige afvoer aan de produktie van endogene prikkels tijdelijk een
eind wordt gemaakt.
- Vindt het affekt zijn oorsprong in een exogene gebeurtenis hetgeen het geval is bij traumatische hysterie - dan bestaat de
meest adekwate reaktie eigenlijk in een daad, dat wil zeggen een
zodanige wijziging van de buitenwereld dat deze niet langer aanleiding is tot voorstellingen die exciterend werken. Naast en in
plaats van deze daden verlooot de afvoer van excitatie vooral
via meer of minder reflexmatige uitdrukkings-bewegingen die voor
ieder affekt verschillen. VJanneer deze afvoer in voldoende mate
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plaatsvindt, verliezen de betreffende voorstellingen hun exciterende werking.
- Deze exciterende werking verdwijnt eveneens, wanneer het konflikterende karakter van de voorstellingen door denk-arbeid, door
associatieve 'verwerking' wordt opgeheven, waarin de taal een wezenlijke rol speelt. Het samengaan van excitatie-afvoer en verwerking (bewustwording) is bepalend voor het therapeutische effekt van het zich uitspreken.
4.4. Proton pseudos, foutieve kombinatie van voorstelling en
affekt
In het voorgaande werd het normale verloop van zaken beschreven bij het ontstaan en verdwijnen van affekt. In deze paragraaf
willen wij aandacht besteden aan enkele komplikaties, die zich
kunnen voordoen, wanneer in de relatie tussen affekt en voorstelling stoornissen optreden. Centraal staat daarbij het begrip
'falsche Verknüpfung' (1895 , p. 121), dat ik zou willen vertalen
met

'foutieve

kombinatie'.

De mens heeft de neiging - aldus Freud - om psychische fenomenen, waarvan hij zich bewust wordt m kausale verbinding met
andere inhouden van zijn bewustzijn te brengen. Een voorbeeld
daarvan is het verschijnsel, dat Bernheim (1888/89, p. 51) en anderen vaststelden bij mensen die een posthypnotische opdracht
uitvoeren. Als men hen vraagt naar het waarom van hun gedrag, komen zij met een ogenschijnlijk redelijke, maar in feite onjuiste
motivering op de proppen. "Wo sich die wirkliche Verursachung der
Wahrnehmung des Bewusstseins entzieht, versucht man unbedenklich
eine andere Verknüpfung, an die man selbst glaubt, obwohl sie
falsch ist" (1895 , p. 121). Deze tendens tot kausale attributie
kan met name een storende uitwerking krijgen waar, door bijzondere omstandigheden, zich een affekt-toestand voordoet zonder duidelijke begeleidende voorstellingen. Wij zien dan, dat men zich
vaak niet kan onttrekken aan de neiging het affekt met relatief
toevallige voorstellingen in verband te brengen. Er ontstaan
'falsche Verknüpfungen'. Voorstellingen die normaal-gesproken de
betrokkene niet zouden ontroeren of beangstigen, krijgen opeens
wél die uitwerking op hem. Het zonderlinge van deze toestand ont121

gaat het individu ook geenszins, alleen hij heeft er géén verklaring voor en geen verweer tegen (1895/1950, p. 427ff.).
Op dit mechanisme van de foutieve kombinatie voert Freud het
verschijnsel van de fobieën en dwang-gedachten terug. W13 willen
daarom van meer nabi] bezien onder welke omstandigheden het in
werking treedt.
De situatie, dat men door een stemming wordt geplaagd waarvoor geen onmiddellijke aanleiding valt aan te wijzen, doet zich
bij eenieder wel eens voor. Er zijn echter twee omstandigheden,
waarin een dergelijke affekttoestand-zonder-begeleidende-voorstellingen zich sterker dan anders kan doen gevoelen.
De eerste brengt ons weer op het terrein van de sexualiteit:
Een voorwaarde voor het ontstaan van het sexuele affekt is - naar
wij zagen - dat op grond van aanwezige excitaties en afvoergewaarwordingen een verbinding met sexuele voorstellingen tot stand
komt. Om uiteenlopende redenen (maagdelijke onschuld, preutsheid,
verdringing, enzovoort) kan het echter voorkomen, dat het voorstellingenkomplex dat op sexualiteit betrekking heeft, niet voorhanden of niet in toereikende mate voorhanden is. De sexuele affekt-toestand treedt dan niet in, en de normale afvoer van sexuele excitatie kan niet plaatsvinden. Het gevolg is, dat deze opgehoopte excitaties zich sub-corticaal ontladen in inadekwate lichamelijke reakties, die kunnen reiken van versnelde hartslag, plotseling zweten, tot ademnood, duizeligheid, enzovoort (1895 , p.
336). Wat de persoon in kwestie hiervan gewaar wordt kan uiteenlopen van een vage onbehagelijkheid tot een zich 'onwel' voelen
en 'angstig' zijn. In de benoeming van deze fysiologische responsie als 'angst' ziet Freud geen foutieve kombinatie, omdat er een
daadwerkelijke overeenkomst is met de fysiologische responsie die
bij angst optreedt. Hij veronderstelt bovendien, dat de angst een
soort standaardreaktie is, die altijd optreedt als het organisme
aan een prikkel-toevoer is blootgesteld, waarop het geen adekwate
reaktie heeft.
Van een foutieve kombinatie is echter sprake, wanneer nu deze
zuiver endogeen ontstane angst wordt toegeschreven aan - in kausale verbinding wordt gebracht met - toevallig voorhanden voorstellingen. Voorhanden zijn de dingen, die de mens in het algemeen
angst inboezemen, het donker, onweer, ongedierte of anders zijn
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het dagelijkse voorvallen, waaraan de angst zich hecht (onheilsvoorstellingen als het kind te laat uit school komt, de man een
hoestbui krijgt, enzovoort). Er ontwikkelt zich - wat Freud noemt
- een angstneurose,
die gekenmerkt wordt door fobieën. Typerend
voor de foutieve kombmaties bij de angstneurose is, dat het affekt
van endogene oorsprong is; het berust op fysiologische processen,
terwijl het maar 6én kwaliteit heeft: angst.
Er is daarnaast een tweede omstandigheid, waarin een aanwezig,
voorstellmgloos affekt tot foutieve kombmaties kan leiden. In
onderscheid met de angstneurose kan het affekt hier sterk uiteenlopen en variëren van bijvoorbeeld een onbestemd schaamtegevoel,
tot een agressieve stemming, terneergeslagenheid, enzovoort. Dit
geval doet zich voor wanneer de voorstellingen die de aanleiding
tot deze gevoelens vormen, uit het bewustzijn zijn verdrongen. De
persoon in kwestie heeft zich dan weliswaar bevrijd van onverenigbare voorstellingen, maar het affekt, de algemene stemming die
bij deze voorstellingen behoort, blijft aanwezig. Op grond van de
dwang tot kausale toeschrijving hecht dit affekt zich dan aan andere, toevallig-voorhanden voorstellingen, die zich qua aard met
het affekt in verbinding laten brengen, en die niet als onverenigbaar worden ervaren. Op deze manier verklaart Freud het ontstaan
van dwang-voorstellingen. De dwang-voorstellmg vervangt,
substitueert,
de voorstelling waarmee het affekt oorspronkelijk verband
houdt (1895c, p. 347, 1895/1950, p. 121, 1896b, p. 392). Een meisje lijdt bijvoorbeeld onder de gedachte schuldig te zijn aan de
valsemunterij, de moord, enzovoort, waarover zij m de krant leest
(1894a, p. 69). Bij analyse blijkt een schuldgevoel als zodanig
terecht te zijn, maar in oorsprong verband te houden met voorstellingen die haar sexuele gedrag betreffen. De verdringing van deze
voorstellingen heeft tot gevolg gehad, dat alleen een onbestemd
schuldgevoel aanwezig bleef, dat vervolgens met andere inhouden
van het bewustzijn werd gekombineerd. Het bewustzijn trok uit de
gelijktijdige aanwezigheid van het affekt én deze andere voorstellingen (krantebencht) de verkeerde 'logische' konklusie (vgl.
1895/1950, p. 432 ff). Het resultaat is een dwanggedachte. Het
is een (¿¡jang-gedachte, omdat de betrokkene zich er niet door denkarbeid van kan bevrijden, hoewel het absurde karakter ervan hem
duidelijk is.
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De therapie bestaat hier in het terug-vervolgen van de keten
van 'konklusies', die de patiënt op het foute sooor hebben gebracht, tot men op het punt komt waar de 'eerste foutieve kombinatie' - proton pseudos - ontstond (1895/1950, p. 432). Het feit
dat Freud de term 'proton pseudos' gebruikt, is erg interessant
en plaatst zijn theorie over de foutieve kombmatie m een bijzonder licht. Aan het onderzoek van Andersson (1962, p. 194ff) is het
te danken, dat wij thans de herkomst van de term kennen, - hij
blijkt ontleend aan Max Herz (1895, p. 187). De ideeën over 'falsche Verknüpfung', die Freud summier en ten dele in voetnoten
naar voren brengt, treffen wij bij Herz in een uitgewerkt kader
aan. Omdat Herz' beschouwingen ons een beter inzicht verschaffen
in de betekenis van het begrip 'falsche Verknüpfung', vat ik enkele basis-ideeën kort samen.
Herz bepleit binnen de psychiatrie een cognitieve theorie over
psychische stoornissen. Veel van deze stoornissen berusten zijns
inziens op verkeerde toepassing, op rmsbruik
van het denkvermogen.
Hij wil daarom deze stoornissen opnieuw onderzoeken, uitgaande
van Kants theorie over de wetten van de zuivere rede. Kant heeft
deze wetten in kaart gebracht en het is nu nodig de wegen na te
gaan, die een gestoord verstand eigenmachtig en m afwijking van
deze kaart inslaat (ib. p. 187).
Tot de denkfouten, die bij psychische stoornissen een rol spelen, behoren onder meer die welke men onder het hoofd 'valse
logische
schijn'
kan samenvatten. De patiënt laat zich leiden door
schijnbaar logische konklusies, die bij nader inzien echter op
ondeugdelijke denk-stappen berusten. De fouten en drogredeneringen
die men hier aantreft, verschillen overigens niet van die welke
men bij normalen tegenkomt, alleen komen ze hier in overdreven mate voor.
Om de logische schijn als zodanig aan het licht te brengen,
is het nodig de gehele gang van de redenering stap voor stao na
te lopen en te toetsen aan de algemeen geldige wetten van het denken. "Von der Erfahrung ausgehend, welche den Kranken zu seinem
Calcul veranlasste, komt man früher oder spater zu einem Punkte,
wo die Vernunft offenbar plötzlich einem abnormen Weg einschlug,
um nunmehr unrettbar auf dem steilen Abhänge des Wahnes hinabzurollen. - Dies ist das PROTON PSEUDOS" (ib. p. 189) .
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Waarom de logische schijn zo'η greep op de mens kan uitoefe
nen, hangt samen met een onder andere door Stuart Mill geformuleer
de wetmatigheid, inhoudend "dat iedere sterke hartstocht ons lichtgelovig maakt ten aanzien van het bestaan van dingen, die deze
hartstocht zouden kunnen wekken".6 De belangrijkste en meest fata
le gevolgtrekkingen - indien zij tenminste van onjuiste veronder
stellingen uitgaan - acht Herz de konklusies ad antecedentia,
"dass ist die Deduction der Ursachen auffallender Erscheinungen
oder die Construction der Erklärungsgründe derselben" (ib. p. 190).
Andersson (1962, p. 196) merkt terecht op, dat niets er op
wijst, dat Freud de Kantiaanse principes van Herz' kritische psychiatrie zou hebben aanvaard of toegepast. Wél zijn er aanwijzingen, dat de basisgedachte van Herz - psychische stoornissen berusten op misbruik van normale cognitieve mechanismen - Freud
sterk aansprak. Het duidelijkst komt dit tot uiting in manuskript
Η over paranoia (1895/1950, p. 168ff). Hier stelt Freud met zoveel
woorden, dat zowel het mechanisme van de projektie bij paranoia
als dat van de substitutie bij dwangvoorstellingen in wezen norma
le mechanismen zijn, die echter misbruikt
worden, "... es handelt
sich um das Missbrauch eines im Normalen sehr häufig gebrauchten
psychischen Mechanismus" (ib. p. 121). Het cognitieve karakter van
deze mechanismen komt in het bijzonder tot uitdrukking in de omschrijving, die Freud van de projektie geeft. "Bij iedere inwendige verandering hebben wij de keuze of wij een inwendige of een
uitv/endige oorzaak willen aannemen.7 Waar iets ons wegdringt van
het inwendige gebeuren, zullen wij natuurlijk naar het uitwendige
grijpen. Ten tweede zijn wij eraan gewend, dat onze innerlijke
toestanden (door de uitdrukking van gemoedsbewegingen) aan de andere worden verraden. Hierdoor ontstaat de normale waan gadegeslagen te worden en de normale projektie. Normaal is het namelijk,
zolang wij ons daarbij van onze eigen innerlijke verandering bewust blijven. Vergeten wij die, dan blijft van het syllogisme alleende poot over die naarbuiten voert, en is de paranoia een feit,
met alle overschatting van wat men van ons weet en van wat men
ons heeft aangedaan" (1895/1950, p. 121).
Als een normaal mechanisme beschouwt Freud eveneens de substitutievan voorstellingen die bij een affekt behoren, door andere
voorstellingen. De oude vrijster houdt een schoothond, de vrijge125

zei verzamelt tabaksdozen in plaats van de vrouwen, die hl] niet
kan veroveren. "Dieser normal wirkende

Substitutionsmechanismus

wird nun bei den Zwangsvorstellungen misbraucht ..." (ib.).
Met een speciaal geval van foutieve kombmatie hebben wij tenslotte te doen in de overdracht.

Dit geval doet zich voor wanneer

tijdens de behandeling wensen en gevoelens bi] de patiënt beven
komen, die uit het verleden stammen, dat wil zeggen samenhangen
met vroegere gebeurtenissen die hi] zich echter niet bewust herinnert. De patiënt begaat dan regelmatig de vergissing deze gevoelens aan zijn aktuele omstandigheden toe te schrijven, en in verband te brengen met de persoon van de therapeut. Gevoelens die
men ooit voor iemand anders koesterde worden door 'falsche Verknüpfung', door 'dwang tot associëren', overgedragen op de therapeut

(1895 α , p. 308).

4.5. Freuds dilemma: de verhouding tussen psychologie en
fysiologie
Na dit overzicht van Freuds denkbeelden over affekt, zouden
wij willen terugkeren tot het model van de af reageer-theone. De
vraag is hoe Freuds ideeën over affekt in dit model kunnen worden
opgenomen, en wel zó, dat het daaruit resulterende model een zo
getrouw mogelijke afspiegeling vormt van Freuds verbale formuleringen, en tegelijk aan de eis van logische konsistentie voldoet.
Willen wij aan deze k n t e r i a voldoen, dan ontkomen wij niet aan
een principiële beslissing inzake de vernouding tussen psychologische en fysiologische theorie-vorming binnen het model.
Zolang wij namelijk over 'voorstellingen' spreken en over een
geschikte vorm deze te representeren, bewegen wij ons in het ene
vlak van de psychologie. Zodra wij het echter over affekt hebben,
blijken psychologische begrippen alléén niet langer toereikend.
Er dient ook recht gedaan te worden aan het onmiskenbaar fysiologische aspekt van het verschijnsel. Daarmee raken wij onvermijdelijk verstrikt in het probleem hoe psychologische en fysiologische concepten op elkaar aansluiten.
Bij de uiteen7etting van Freuds denkbeelden over affekt heb
ik met opzet vermeden dit probleem aan de orde te stellen. Wanneer
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we echter nogmaals het schema in Figuur 6 bezien, wordt het probleem in één oogopslag duidelijk. Een horizontale 'somatischpsychische grens' verdeelt het schema in twee stukken, met de kennelijke implikatie dat het onderstuk de somatische komponent en
het bovenstuk de psychische komponent van het sexuele proces weergeeft. De verschillende verbindingslijnen tussen beide delen geven
aan, op welke punten somatische processen invloed uitoefenen op
psychische en omgekeerd. Zo kunnen excitatie-hoeveelheden, die
zich via het ruggemerg tot in de cortex voortplanten, aldaar voorstellingen aktiveren. Omgekeerd kunnen voorstellingen excitatiehoeveelheden in het lichaam opwekken. In het alledaagse verschijnsel van het affekt (woede, sexuele opwinding) wordt dan ook zichtbaar - aldus Freud - wat bij neurosen nog opvallender aan het licht
treedt: "Das Verhältnis zwischen Leiblichen und Seelischen
ist eines der Wechselwirkung" (Freud, 1890, p. 291).
Nu moge de gedachte aan een wisselwerking tussen lichaam en
ziel voor het gezond verstand nogal vanzelfsprekend zijn, voor het
wetenschappelijke denken brengt zij ernstige moeilijkheden met zich
mee. Ter illustratie noem ik er slechts één: de idee van een wisselwerking is m strijd met de wet van het behoud van energie. Immers
fysische energie zou verloren gaan, waar fysische gebeurtenissen
effekten sorteren in het psychische vlak, terwijl er een surplus
aan fysische energie zou ontstaan, waar psychische gebeurtenissen
in de fysische oorzaak-gevolg keten zouden ingrijpen (vgl. Shaffer,
1967). Freuds schema voert ons met andere woorden midden in de
'puzzles and perplexities' van het lichaam-ziel probleem (vgl.
Feigl, 1953, p. 621). Dacht Freud werkelijk in termen van een wisselwerking?
Het onbekommerde gebruik van de term 'wisselwerking' in de geciteerde passage moet wellicht worden toegeschreven aan het feit,
dat hij zich in de betreffende publikatie tot een leken-publiek
richt. Uit zijn meer theoretische studies uit deze tijd wordt duidelijk, dat Freud zich maar altezeer bewust is van de bezwaren,
die aan een theorie zijn verbonden waarin fysiologische strukturen
en processen quasi-probleemloos overgaan in psychische en omgekeerd. Is het gerechtvaardigd - vraagt hij zich met name af (1891 ,
p. 56) - een zenuwcel, die over de volle lengte van haar verloop
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een louter fysiologische struktuur is

en aan fysiologische modi-

fikaties is onderworpen, met haar uiteinde m

het psychische te

laten duiken, en dit uiteinde te voorzien van een voorstelling of
herinneringsbeeld? Met instemming citeert hij H u g h l m g Jackson:
"We must be on our guard against the fallacy that what are physical states in lower centres fine away into psychical states in
higher centres; that for example vibrations of sensory nerves
become

sensations, or that somehow or another an idea produces a

movement" (lb. p. 5 7 ) .
In dit licht moeten W13 ook het schema m

Figuur 6 bezien. Op

het eerste gezicht lijkt het een theorie, die uit een fysiologisch
gedeelte en een psychologisch gedeelte bestaat. Het is echter de
vraag of Freud met het spreken over 'voorstellingen',

'psychische

groep' werkelijk beoogt een zelfstandige psychologie te ontwikkelen.

Elders noemt hl] dergelijke termen 'kunstwoorden', 'ellip-

tische uitdrukkingen' voor de neurofysiologische processen, die
er in werkelijkheid aan ten grondslag liggen (1891 , p. 56ff) .
Tekenend is ook, dat hij soms opeens het psychologische beschrijvmgs-niveau verlaat en overstapt naar het neurofysiologische.
Dan heet het niet langer dat voorstellingen aan 'Erregungsgrösse'
inboeten, maar "Die assoziierten Neuronen müssen ihre Erregung
abgeben" (1895/1950, p. 117), en manie zou ontstaan doordat "sich
die überquellende Erregung allen assoziierten Neuronen mitteilt"
(ib. p. 118). Hier verraadt zich de aspiratie die Freud in werkelijkheid koestert. Wat hij wil is de gehele keten van fysiologische processen volgen en beschrijven, óók die welke ten grondslag
liggen aan verschijnselen, die wij met de woorden 'denken', 'zich
voorstellen', 'verdringen', enzovoort, aanduiden. De somatischpsychische grens in Figuur б zou dan niet de scheidslijn voorstel
len tussen fysiologische en psychologische processen, maar zou
binnen het ene, fysiologische model aangeven, vanaf welk punt de
fysiologische gebeurtenissen vergezeld gaan van psychische. Het
is de conceptie die wij eerder in Freuds studie over afasie ont
moetten: "Die physiologische Vorgänge hören nicht auf, sobald die
psychischen begonnen haben, vielmehr geht die physiologische Kette
weiter, nur dass jedes Glied derselbe (oder einzelne Glieder) von
einem gewissen Moment an ein osychisches Phänomen entspricht"
(1891 b , p. 5 7 ) .
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De oplossing, die Freud zoekt, gaat dan ook in een andere
richting dan die van een wisselwerking. Hij streeft naar een neuro-psychologische theorie, dat wil zeggen een theorie, die het
psychische funktioneren van de mens verklaart vanuit de bekende
feiten van neuroanatomie en -fysiologie, en uiteindelijk vanuit
de wetten van de natuurkunde. In Freuds eigen woorden is het zijn
bedoeling, "eine naturwissenschaftliche Psychologie zu liefern,
d.h. psychische Vorgänge darzustellen als quantitativ bestimmte
Zustände aufzeigbarer, materieller Teile, und sie damit anschaulich und widerspruchsfrei zu machen" (1895/1950, p. 379).
De poging een dergelijk neuro-psychologisch model te ontwikkelen, moet Freud tenslotte, alle inspanning ten spijt (Entwurf!),
opgeven. Op essentiële punten lukt het hem niet om, zoals hij het
uitdrukt, een 'mechanische' verklaring van de psychische verschijnselen te geven. De fysiologische strukturen die hij moet
aannemen, bezitten tóch weer eigenschappen die slechts in nietfysiologische termen kunnen worden beschreven. In feite wordt het
raderwerk van zijn neuro-psychologie draaiende gehouden, door een
neuron-netwerk, dat alle eigenschappen van een homunculus heeft
(Holt, 1968, Stasse, 1966). Freud moet erkennen, dat het hiaat
tussen psychologische en neurofysiologische kennis te groot is,
om de materiële processen te kunnen aanduiden, die zich afspelen,
wanneer iemand 'denkt', 'oordeelt', iets 'verdringt', enzovoort
(Stewart, 1969, p. 30 e.V.). In de jaren nà de Entwurf (1895)
komt hij daarom voor een ernstig dilemma te staan: doorgaan met
datgene, wat hem als natuur-wetenschappelijk gevormd onderzoeker
onontbeerlijk lijkt - een neuro-fysiologische verklaring -, of
het fysiologische probleem als voorlopig onoplosbaar laten schieten, en zich te beperken tot een zuiver psychologische benadering
van de neurosen. Hij zal tenslotte voor het laatste kiezen.
In de periode waarin de afreageer-theone ontstaat, heeft
Freud deze keuze echter nog niet gemaakt. Terwijl de 'Studien'
verschijnen, is hij nog geheel in beslag genomen door de konstruktie van zijn neuro-psychologisch model. Dit stelt ons voor de
vraag inhoeverre wij bij de formalisering van de afreageer-theone
met deze neuro-psychologische denkbeelden rekenina moeten houden.
Moeten wij evenals Freud naar één, neuro-psychologisch model stre129

ven, dat zowel zijn psychologische als zijn fysiologische denkbeelden omvat? Of doen wij er beter aan, vooruitlooend op Freuds
eigen keuze, de fysiologische kant van het probleem te laten
schieten en ons te beperken tot de psychologische theorie? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten wij meer weten over de
konsekwenties, die een zuiver psychologische benadering, zoals
Freud die later voorstaat, heeft. 8
Wanneer Freud besluit af te zien van verwijzingen naar het
zenuwstelsel, houdt dit geenszins m , dat hij daarmee de gehele
opzet van zijn neuropsychologische model prijsgeeft. Integendeel.
Wat hij voortaan zijn 'metapsychologie' noemt, is au fond hetzelfde stelsel van assumpties, dat aan de Entwurf ten grondslag ligt,
alleen naar een abstrakter niveau getild. Nu zijn het niet langer
excitatie-hoeveelheden, die zich door het centrale zenuwstelsel
verplaatsen, maar hoeveelheden 'psychische energie', die verschuiven binnen een 'psychisch apparaat'. In Freuds metapsychologie ontmoeten wij kortom 'the ghost of the central nervous system
sitting crowned upon the grave thereof', zoals Mclntyre

(1958,

p. 23) het geestig uitdrukt. De wending naar een zuiver psychologisch begnppenstelsel heeft voor Freud het grote voordeel, dat
hij zich m e t

langer belemmerd hoeft te voelen door de ontoerei-

kende neurologische inzichten van zijn tijd. Hij kan zijn theorie
verder vrijelijk ontplooien. Wat betreft de verhouding tussen het
psychische en somatische brengt deze zuiver psychologische benadering hem ecnter geen stap verder.
Bleek het eerst onmogelijk om vanuit de neurofysiologie O P
te stijgen tot de psychische verschijnselen, nu ontstaat het probleem hoe vanuit een abstrakt 'psychisch apparaat' de aansluiting
te vinden met het lichaam, met 'a heavy, smelly, affect-shaken,
unruly body' (Holt, 1968, p. 209). Het is Freuds verdienste, meent
Holt, dat hij in ieder geval vastnoudt aan de twee-eenheid van het
somatische en het psychische. Hij slaagt daar echter alleen in,
op koste van een mkonsistent gebruik van het begrip

'psychische

energie', dat enerzijds als een zuiver theoretisch, psychologiscn
begrip wordt gehanteerd, maar zodra dit nodig is - bijvoorbeeld
bij een zo lichamelijke gebeurtenis als het konversie-symptoom -,
zijn oude betekenis terugkrijgt van eer excitatie-hoeveelheid die
mnervatie-verschijnselen teweegbrengt
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(vgl. Peterfreund, 1971,

p. 43, e.V.). Gekonkludeerd moet worden, dat Freud nooit tot een
bevredigende oplossing is gekomen voor de vraag hoe het psychische
en het somatische op elkaar aansluiten.
Bi] onze poging Freuds afreageertheone te formaliseren en
daarin een plaats te geven aan het verschijnsel affekt, is daarom
de vraag niet

of W13 Freuds neuro-psychologische theorie, dan wel

zijn zuiver psychologische theorie zullen volgen. Het gaat er veeleer om een benadering te vinden, die het mogelijk maakt op een konsistente manier over zowel de fysiologische als de psychologische
kant van menselijk gedrag te denken. Een benadering die zoveel
mogelijk Freuds theorievorming intakt laat, maar tevens een oplossing biedt, daar waar Freud er niet in slaagt fysiologische en
psychische processen op elkaar te laten aansluiten.
Een dergelijk denkkader levert de theorie over

werkende

sus

informatiever-

tenen.

De inzichten, die achter de uitdrukking

'informatieverwerkend

systeem' schuilgaan, hebben de theorievorming over menselijk gedrag ingrijpend beïnvloed. Zozeer, dat men zelfs van een nieuw
mensbeeld gewaagt, dat geleidelijk zichtbaar zou worden (Michon,
Eijkman & De Klerk, 1976, p. 6 ) .
Hoe deze inzichten met name tot een plausibele aansluiting
tussen psychologische- en fysiologische theorie leiden, is alleen
duidelijk te maken, als wij wat langer stilstaan bij de basisprincipes van informatieverwerkende systemen. Een dergelijke uiteenzetting is temeer op zijn plaats, omdat m

feite onze gehele

poging om Freuds theorie te formaliseren, beschouwd kan worden als
een her-interpretatie naar het model van een informatieverwerkend
systeem.
We onderbreken daarom voor het moment ons betoog over Freuds
af reageertheone en gaan eerst na wat de theorie over informatieverwerkende systemen behelst.

131

5. INFORMATIE-VERWERKENDE SYSTEMEN EN DE VERHOUDING TUSSEN PSYCHOLOGIE EN FYSIOLOGIE

(§verziet men

de geschiedenis van de wetenschap, dan wordt
men - aldus Pierce (1961, p. 19) - getroffen door een merkwaardig
fenomeen. "Een groot aantal wetenschappelijke ontdekkingen van de
meest algemene en verstrekkende aard zijn voortgekomen, niet uit
onderzoek van de verschijnselen zoals ze zich in de natuur voordoen, maar door het bestuderen van verschijnselen aan door mensenhand gemaakte toestellen, aan voortbrengselen van de technologie, zo men wil" (vgl. Whyte, Wilson & Wilson, 1969, p. 231). Bij
machines gaat het om verschijnselen die in vergelijking tot natuurlijke gebeurtenissen een zekere eenvoud en orde vertonen. Het
zijn deze vereenvoudigde verschijnselen, die de mens het gemakkelijkst begrijpt.
In de 'informatie-verwerkende machine' komen twee kategorieën
van verschijnselen bij elkaar, waarvan men zich sinds mensenheugenis afvraagt hoe ze met elkaar te verenigen zijn: de kategone
van de mentale verschijnselen waartoe informatie behoort, en de
kategone van de materiële verschijnselen waartoe de machine behoort. Omdat de werking van deze machine verder geen raadsels in
zich bergt, heeft men voor het eerst een analogie ter beschikking,
die licht kan werpen op het psycho-fysische probleem.' De kernvraag, hoe de menselijke geest het lichaam beïnvloedt (Boden,
1972, p. 3, 338) of hoe de mens van een voorstelling tot een lichamelijke aktie komt (Miller, Galanter & Pribram, 1960, p. 9ff)
kan nu worden benaderd vanuit het gegeven, dát er machines zijn
waarvan de verrichtingen door cognitieve representaties worden geleid. "Now at long last there are machines complicated enough to
do everything that cognitive theorists have been talking about"
(Miller e.a.. I.e.). Miller en zijn mede-auteurs verbinden hieraan de konklusie, dat het de psycholoog voortaan vrij staat een
materialist 'van stand' te worden. Daarmee raken zij meteen het
centrale thema in de diskussie: inhoeverre vormt de ontwikkeling
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van informatie-verwerkende systemen een bewijs voor de
baarheid

^ecuceer-

van psychologie tot fysiologie?

Om deze diskussie goed te kunnen voeren is het nodig om van
tevoren het begrip 'reduktie' nauwkeurig te omlijnen. Ik volg
hier de uiteenzetting van Margaret Boden (1972, p. 52 e.v.). 2
5.1. Strikte pn empirische reduktie
Onder reduktie verstaat men in het algemeen de verklaring van
een verzameling uitspraken A door een andere verzameling B, waar
bij 'verklaring' hier betekent de logische afleiding van alle
uitspraken m

de verzameling A uit de verzameling B. Deze logische

afleiding kan op verschillende manieren plaatsvinden, zodat ver
schillende typen reduktie te onderscheiden zijn: strikte en empi
rische reduktie. З ггкге

reduktie

veronderstelt eer bepaalde re

latie tussen twee verzamelingen van uitspraken op grond van logi
sche gelijkwaardigneden tussen beide verzamelingen. Dat wil zeggen
A en В moeten minstens voor een deel identiek zijn wat hun beteke
nis betreft. Zij verwijzen bijvoorbeeld naar één en hetzelfde domein of hetzelfde aspekt van de werkelijkheid, m

welk geval zij

kompleet gelijkwaardig kunnen worden genoemd. Dit houdt niet in,
dat er dan tevens komplete synonymie vereist is: voor iedere term
m

A een andere term in B. Een ogenschijnlijk eenvoudige uitspraak

m

A kan ook een beknopte uitdrukking zijn voor een veel gekompli-

ceerdere formulering in B. In dat geval is het veeleer В die А
'verklaart' dan omgekeerd. Bij terugvertaling van В naar A treedt
immers een zeker betekensverlies op, omdat uitdrukkingen m
gedetailleerder zijn dan de kompakte uitspraken in А .

В

3

Strikte reduktie kan ook inhouden, dat de twee verzamelingen
uitspraken over verschillende domeinen of aspekten van de werke
lijkheid handelen, en wel m

die zin dat één domein door zowe] A

als В wordt bestreken, maar een ander domein uitsluitend door B.
Er is dan sprake van partiële gelijkwaardigheid. Gegeven В alléén
kan wel alles worden uitgedrukt wat ook door A alléén wordt uitgedrukt, maar m e t omgekeerd. De verhouding tussen psychologie
en fysiologie wordt vaak als partieel gelijkwaardig beschouwd.
Psycnologische beschrijvingen kunnen we] tot fysiologische worden herleid, maar het is m e t mogelijk om m
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psychologische ter-

men over het fysiologische domein te Fpreken. Het is deze opvat
ting, die wij in Freuds Entwurf tegenkomen. Psychologische termen
fungeren als 'voorlopigheden', als 'elliptische uitdrukkingen',
die erop wachten vervangen te worden door de voor geen misverstand
vatbare formuleringen van de fysiologie.^ Is deze strikte reduktie
eenmaal gelukt, dat wil zeggen is aangetoond, dat de betekenis van
de psychologische formulering geheel vervat kan worden in fysiolo
gische termen dan is de psychologische formulering verder overbo
dig. Werkelijk verklarende waarde hebben alleen fysiologische uit
spraken.
Fmp-irische reduki-ie
berust niet op logische relaties tussen
twee verzamelingen uitspraken, maar op feitelijke verbanden. Uit
spraken ontleend aan A en В zijn noch geheel noch gedeeltelijk
gelijkwaardig, maar hebben duidelijk verschillende betekenissen.
Van empirische reduktie is dan sprake, wanneer experimenteel vast
gestelde wetten (A) in één domein verklaard kunnen worden met behulp van een theorie (B) die voor een ander domein is opgesteld.
De vraag rijst hoe een dergelijke reduktie mogelijk is als de in
beide verzamelingen gebruikte termen wezenlijk van elkaar verschillen, omdat ze over verschillende aspekten van de werkelijkneid handelen. Een logische herleiding van een uitspraak uit А
tot een in В is in dit geval alleen mogelijk als er behalve uit
spraken die tot A behoren, en uitspraken die tot В behoren, 'over
bruggende' uitspraken zijn die aangeven dat een bepaalde stand
van zaken uitgedrukt in B-termen een voldoende (of noodzakelijke
en voldoende) voorwaarde is voor het optreden van een bepaalde
stand van zaken uitgedrukt in A-termen.5 Met behulp van deze over
bruggende hypothesen is het dan mogelijk alle wetten, die binnen
A gelden af te leiden uit de theoretische premissen, die in В gel
den.
Een belangrijk verschil tussen strikte en empirische reduk
tie is, dat strikte reduktie van wetenschap A tot wetenschap В
de temivologic
van A ooerbodig
maakt, op grond van de komplete
of partiële gelijkwaardigheid van de twee uitdrukkingswijzen. In
het geval van de empirische reduktie hebben de theoretische termen in A en В echter uiteenlopende betekenissen. Dientengevolge
kan men ook ná de reduktie niet buiten de formuleringen in A,
wil men het zicht behouden op eigenschappen en relaties, die al135

leen in A-uitspraken kunnen worden uitgedrukt. Want in termen van
В zi^n deze standen van zaken niet weer te geven.
Empirische reduktie van psychologie tot fysiologie zou daarom
geenszins inhouden, dat psychologische eigenschappen identiek ver
klaard worden aan een 'hersen-toestand' en dat daarmee de beschri]vingswijze van de psychologie overbodig wordt. Ook als kan worder
vastgesteld, dat een bepaalde toestand in de hersenen een voldoen
de voorwaarde is voor het optreden van bijvoorbeeld een specifieke
voorstelling, volgt daaruit niet dat deze voorstelling 'in werke
lijkheid' hetzelfde is als de corticale toestand. De psychologische
beschn^vingswi^ze blieft nodig om zinvolle uitspraken over zulke
dingen als voorstellingen te kunnen doen.
De reduceerbaarheid van een wetenschap (A) tot een andere,
meer fundamentele (B) is alleen aan te tonen door de reduktie daad
werkelijk door te voeren. Voorwaarde daartoe is, dat zowel weten
schap A als В goed ontwikkelde disciplines zi^n, waarvan de theore
tische assumpties en wetten ondubbelzinnig zijn geformuleerd. Bo
den (ib. p. 58) wijst erop, dat noch de psychologie noch de fysio
logie reeds zodanig geformaliseerde en empnsch onderbouwde weten
schappen zijn, dat daadwerkelijk een reduktie zou kunnen worden
doorgevoerd. Het enige wat men in deze situatie kan doen is zijn
argumenten zo helder mogelijk te presenteren, hetzij ten gunste
van een strikte reduktie, hetzij ten gunste van een empirische
reduktie of een non-reduktionistisch standpunt.
Tot de aangevoerde argumenten behoort sinds ongeveer twintig
jaar de verwijzing naar informatieverwerkende systemen als een
tastbaar bewijs voor de principiële reduceerbaarheid van psychologische processen tot fysische.6 De vraag is hoe geldig dit bewijs is, óf en in welke zin men hier kan spreken van een reduktie
van een psychologische kategone 'informatie' tot de kategone
van fysische verschijnselen.
De beantwoording van deze vraag stuit al dadelijk op een
moeilijkheid. Het woord 'informatie' heeft meer dan ëén betekenis
en is eigenlijk geen term uit de psychologie. Het woord stamt uit
de gewone omgangstaal waar het betrekking heeft op berichten, inlichtingen, gegevens, die tussen mensen worden uitgewisseld (Van
Dale, 1976). Pas m de veertiger jaren van deze eeuw werd het een
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vakterm met een enge, mathematische betekenis. Naarmate de cyber
netica zich ontwikkelde, en vervolgens de computer van rekenmachi
ne tot een algemeen symbool-verwerkend systeem werd, heeft het be
grip weer een verruiming ondergaan.
Inmiddels is informatie-verwerking door computers een zo in
drukwekkend fenomeen geworden, dat men thans in de psychologie met
voorliefde over 'human information processing' spreekt, waar men
7
vroeger termen als 'perceptie', 'cognitie' gebruikte.
Hoe ver strekt echter de analogie tussen menselijke en machi
nale informatieverwerking en wat zegt deze analogie over het reduktievraagstuk? Om deze vraag te beantwoorden volgen wij de ontwikke
ling van het informatiebegrip eerst in de informatietheorie, ver
volgens in de cybernetica en tenslotte in samenhang met informa
tieverwerking door computers.
5.2. Informatie-theorie
De opkomst van de moderne kommunikatie-techniek heeft ertoe
geleid dat uit het alledaagse begrip 'informatie' een wetenschap
pelijk begrip is gesmeed, waarvan de inhoud enerzijds nauwkeurig
vastligt, maar anderzijds aanzienlijk afwijkt van wat wij gewend
zijn onder informatie te verstaan. De technische vinding die mis
schien wel het meest tot de geboorte van de informatietheorie
heeft bijgedragen is de telegrafie. Een snelle en precieze over
brenging van berichten was bepalend voor de ekonomische waarde
van dit nieuwe medium. Bij de oplossing van deze technische vra
gen heeft zich geleidelijk het begrip 'hoeveelheid informatie'
uitgekristalliseerd en is een algemene theorie over kommunikatie
ontstaan, waarvan de wiskundige formulering vooral verbonden is
met de naam van Claude Shannon (1948/49). Wanneer men over 'inf ormatie-theone ' spreekt, bedoelt men meestal deze wiskundige
theorie.β
De grondgedachte voor deze theorie stamt van Hartley (1928)
die zich realiseerde, dat in de tweewaardige keuze ('ja of nee')
de mogelijkheid ligt om tot een algemene maat voor informatie
te
komen. Hij beschouwde de zender van een boodschap als iemand die
over een repertoire aan tekens beschikt, bijvoorbeeld letters van
het alfabet. De ontvanger beschikt over hetzelfde repertoire. De
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vraag is dan hoeveel informatie aan de ontvanger moet worden
overgeseind, zodat deze de door de zender bedoelde tekens kan
identificeren. Harley loste deze vraag op door informatie te definiëren als het
ontvanger

nodig

Ъгпагге

aantal
heeft

('ja

of nee')

instrukties

dat

de

om het juiste teken te kiezen. Uitgaande

van bijvoorbeeld een repertoire van 8 letters

(A, B, C, D, E, F,

G, H) zijn slechts drie ja/nee-instrukties nodig om de ontvanger
e]k willekeurig teken uit de acht duidelijk te maken. De instruktie geeft daarbij steeds antwoord op de vraag: "Behoort het teken
tot de eerste helft van de verzameling tekens, ja of nee?".
Aannemend dat iedere letter evenveel kans maakt geselekteerd
te worden, weet de ontvanger a priori van iedere letter dat de
waarschijnlijkheid

1 op 8 is, dat deze letter de juiste is. Ie

dere binaire instruktie verschaft hem meer zekerheid, halveert
in feite zijn onzekerheid ten aanzien van de juiste letter. Hart
ley konkludeerde dat de binaire keuze kennelijk de eenvoudigste
en doeltreffendste eenheid

van informatie

is. Het is de hoeveel

heid informatie van een bericht, dat een keuze is uit twee even
waarschijnlijke mogelijkheden. Deze eenheid wordt in de informatie
theorie 'bit' (binary digit) genoemd. Het bericht, bij een geboor
te, dat het een jongen of een meisje is, geeft 1 bit informatie.
Algemeen: is het aantal elementen in een tekenvoorraad N en duidt
men de gemiddelde informatiewaarde per teken met 'H' aan, dan
geldt:

(1)

H = log 2 N

bit/teken

Formule 1 gaat alleen op als alle tekens uit het repertoire
met gelijke waarschijnlijkheid optreden: p.=P ? =·.-.Р„=

l/N. Als

dit niet het geval is is de gemiddelde informatiewaarde per teken
gelijk aan het gewogen gemiddelde van de informatiewaarden der af
zonderlijke tekens:
(2)

H = - Σ
i=l

ρ

log
-L

¿

ρ
-L

Vanwege de formele overeenkomst met een soortgelijke formule
in de thermodynamica spreekt Shannon over de waarde H als de
ігорге
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en-

van de bron. H weerspiegelt de onzekerheid met betrekking

tot de bron, vóórdat deze geseind heeft. Z13 is maximaal als alle
tekens even waarschijnlijk zijn en gelijk aan nul als de te selekteren tekens bij voorbaat vaststaan.
Het belang van de door Shannon uitgewerkte informatietheorie
kan hier slechts summier worden aangeduid.9 Haar meest direkte
toepassing vindt de theorie op het gebied van de kommunikatietechniek. Hier geeft zij de technici de mathematische middelen in handen om de informatiecapaciteit van een kanaal exakt te berekenen,
en het aantal binaire signalen te bepalen dat nodig is om informatie van een bepaalde aard over te brengen, met name wanneer het
kanaal aan storing (ruis) onderhevig is. Shannons roem berust
vooral op twee theorema's waarmee hij aantoont, dat het mogelijk
is (1) een bericht zó te köderen dat de kanaalcapaciteit willekeurig dicht wordt benaderd, en (2) een kode te maken, waarmee een
bericht foutloos wordt overgezonden, hoe groot de ruis op het kanaal ook is, mits een minimale informatieoverdracht mogelijk is.
Als formele, wiskundige theorie mag de informatietheorie overigens niet vereenzelvigd worden met de technische realisering
van kommunikatiesystemen. Het is een wiskundig waarschijnlijkheidsmodel, dat onder andere toepasbaar is op de werking van een telegrafie-, telefome-systeem, enzovoort. Het is belangrijk om dit
abstrakte karakter van de informatietheorie goed te verstaan. De
vergelijking met de meetkunde, door Ashby (1958, p. 1 e.v.) aangedragen om het abstrakte karakter van de cybernetica te verduidelijken, is hier bijzonder verhelderend. Aanvankelijk was de meetkunde strikt gebonden aan de konkrete vormen die in de aardse werkelijkheid worden aangetroffen, zozeer dat denkbeeldige ruimtelijke vormen, waarvan het bestaan niet aantoonbaar was, verdacht werden gevonden. De alledaagse ruimte overheerste de meetkunde. Tegenwoordig is de situatie geheel anders. De meetkunde is een zelfstandig begnppenstelsel, dat handelt over 'alle mogelijke ruimtelijke
vormen', waarvan de aardse slechts een speciaal geval zijn.
In dezelfde zin handelt de mformatie-theone over informatieoverdracht m abstrakte zin. "We kunnen .... over informatieoverdracht in abstrakte spreken, zonder kennis van de fysische basis,
maar met een duidelijk inzicht in wat wordt bedoeld: het is de
selektie van één uit een verzameling van mogelijke toestanden op
één tijdstip door het optreden van één uit een verzameling van toe139

standen op een vroeger tijdstip" (Broadbent, 1971, p. 7).
Deze formele hoedanigheid van de informatietheorie maakt haar
toepasbaar in zeer diverse wetenschapsgebieden, van molekulaire
biologie (genetische kode) tot psychologie, aesthetica, enzovoort.
Toegepast op de informatieoverdracht in technische kommunikatiesystemen, moet men onder de 'toestanden' waarover Broadbent in
abstrakto spreekt, materieel/energetische toestanden verstaan m
een telefoonkabel, elektromagnetisch veld, etcetera. Informatie
valt hier samen met 'het selektieve potentieel van fysische signalen', informatie-los-van-fysische-signalen valt per definitie
buiten deze beschouwingswijze (vgl. Klaus, 1968, p. 571).10
Het feit, dat men in de kommunikatie-theone zowel theoretisch
als praktisch greep kreeg op de overbrenging van informatie, liet
niet na indruk te maken in de mens-wetenschappen. Getroffen werd
men vooral door de ervaring, dat zeer uiteenlopende vormen van
informatie - gesproken taal (telefoon), geschreven taal (telex),
muziek (radio), visuele beelden (tv) -, alle onder dezelfde exakte noemer gebracht kunnen worden: het selektieve potentieel van
materieel/energetische signalen. Het verwondert dan ook niet, dat
in de jaren '50 de vergelijking tussen menselijke informatieverwerking en informatieverwerking in de kommunikatietechniek sterk
in zwang raakte.
5.3. Informatietheorie en psychologie
Het succes van de informatie-theorie bracht psychologen op
het idee om na te gaan inhoeverre eigenaardigheden in het waarnemings- en reaktievermogen van de mens verklaard kunnen worden, indien men aanneemt dat het zenuwstelsel als een kommunikatiekanaal
werkt, dat signalen (stimuli) opvangt, kodeert, transporteert en
omzet in een responsie. Deze toepassing van de informatietheorie
in de psychologie heeft een aantal belangrijke konsekwenties. Ons
interesseert vooral één konsekwentie.u
De sterk behavioristische georiënteerde psychologie van de
vijftiger jaren stond huiverig tegenover theorievorming, die betrekking had op met-observeerbare gebeurtenissen in het organisme. De informatietheorie verschafte nu een aantal begrippen (kanaal-capaciteit, filter, kodermg, etcetera) , die het mogelijk
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maakten over inwendige processen een exakte theorie op te stellen
en deze aan gedragsuitkomsten te toetsen. Eenmaal op deze weg beland heeft de informatietheorie er sterk toe bijgedragen, dat er
weer een psychologie is ontstaan die aandacht heeft voor
oentvate
processen, in onderscheid met het penferalisme van de S-R-theorie.
De informatie-theone kón deze bijdrage leveren, omdat zij
een belofte in zich borg die behavioristen bijzonder aanspreekt:
de reduktie
van psychologische uitspraken tot fysiologische. Immers wanneer uit onderzoek van het menselijke gedrag blijkt, dat
het zenuwstelsel zich inderdaad als een kommunikatiekanaal gedraagt,
dan is het alleen een kwestie van tijd vooraleer de neurofysioloog
de materiële details van dit kanaal blootlegt. Deze reduktionistische aspiratie wordt door Broadbent in '58 nadrukkelijk uitgesproken: "In our own approach we have tried to make our hypothetical
constructs of such a kind that they could be recognized if it were
possible to observe them directly: a filter or a short-term store
might take different physiological forms, but it could be decided
with reasonable ease whether any particular physiological structure was or was not descnbably by these terms" (ib. p. 303).
In de terminologie van Boden heeft Broadbent hier stellig een
strikte
reduktie van psychologie tot fysiologie op het oog. Verderop in zijn betoog claimt hij echter voor de psychologie een
zekere autonomie. Het is niet de taak van de psychologie om fysiologische details aan te geven, maar zij moet zich wêl van begrippen bedienen waarop de fysioloog kan inhaken, zoals de testrijder
en de automonteur over één taal moeten beschikken, die op beider
problemen van toepassing is d b . p. 306). De passage is niet geheel duidelijk. Helt Broadbent uiteindelijk méér over naar de gedachte van een empirische reduktie, waarbij de psychologische
formulering, ook na de fysiologische vertaling, onmisbaar blijft?
Een zekere aarzeling is bespeurbaar.
Terugblikkend op deze periode brengt Broadbent deze aarzeling
later als volgt onder woorden: "One view which might have been
held in the 1950's would be that the study of behaviour is leading us ultimately towards structural explanations in the brain;
that psychology would ultimately be explained by physiology ...
Intuitively, psychologists have always felt uneasy about the validity of such an idea, but have found it hard to resist conceptual141

ly..." (1971, p. 476) .
Wanneer hi] dit schrijft is voor Broadbent komen vast te staan
dat er weliswaar aspekten van het menselijke gedrag zijn, die zich
uiteindelijk voor fysiologische verklaring lenen, maar dat er
daarnaast gebieden in de psychologie zijn, ..."in which physiology
will even in the end be irrelevant" (lb. p. 478).
De ervaring dat de toepassing van mformatietheoretische gezichtspunten slechts in beperkte mate verklaringen oplevert voor
het menselijke gedrag, speelt in deze erkenning een rol. Uit onderzoek blijkt, dat de kanaalcapaciteit van het zenuwstelsel niet
zoals in technische systemen konstant is. Faktoren als aandacht,
motivatie en het 'simpele' feit dat mensen aan signalen betekenis
toekennen, blijken medebepalend voor de verwerkingscapaciteit van
het zenuwapparaat. Als de toepassing van de informatietheorie in
de psychologie één ding duidelijk maakt, dan is het wel dat het
Shannonse informatiebegrip een zeer verschraald begrip is, dat
slechts een beperkt aspekt bestrijkt van de informatie zoals deze
door mensen (en dieren) wordt verwerkt.
5.4. Shannons informatiebegrip en informatie m

ruimere zin

Het woord informatie - aldus Cherry (1964, p. 226) - wordt in
de omgangstaal in verschillende betekenissen gebruikt. "Wij spreken over bruikbare informatie, waardevolle informatie, feitelijke
informatie, betrouwbare informatie, nauwkeurige informatie, ware
informatie. Maar géén van deze uitdrukkingen komt voor in de statistische kommunikatietheone, die informatie louter beschrijft
als de statistische zeldzaamheid van signalen afkomstig van een
bepaalde bron". De kommunikatietechmcus is primair geïnteresseerd
in de korrekte overbrenging van signalen, materieel/energetische
patronen die een boodscnap weergeven. Wat de betekenis
en de bedoeling
van de boodschap is, doet voor hem niet ter zake. Zijn
fundamentele probleem is de reproduktie op een bepaald punt van
een boodschap, die op een ander punt is geselekteerd (vgl. Shannon
& Weaver, 1964, p. 31ff).
Deze strikte scheiding tussen het wetenschappelijke en het alledaagse j nf ormatiebegnp is hoogst onbevredigend. Juist de betekenis en de bedoeling, in de zin van uitwerking op het gedrag,
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zijn wezenlijk voor de informatie die tussen mensen wordt uitgewisseld. In de informatietheorie heeft men zich dan ook van meet
af aan het hoofd gebroken over de vraag of er niet een verband te
leggen is tussen de door Hartley, Shannon e.a. ontwikkelde informatiemaat en informatie in meer inhoudelijke zin.
Voor wij op de uitkomsten van deze pogingen ingaan, is het gewenst om duidelijker af te bakenen wat onder de inhoudelijke aspekten van informatie moet worden verstaan. Enkele belangrijke onderscheidingen die ons hierbij van dienst kunnen zijn levert de
serriotiek,

de algemene leer van de tekens (vgl. Morris, 1955).

Er is een fundamentele overeenkomst in de wijze waarop een
proces van informatieoverdracht zich voltrekt, en het algemene proces waarbij tekens worden uitgewisseld. Aan dit proces zijn drie
aspekten te onderscheiden die in de realiteit onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn, en alleen door abstraktie uit deze samenhang kunnen worden afgezonderd: het syntaktische, het semantische
en het pragmatische aspekt.
teken-

Waar tekens worden overgedragen is er altijd sprake van
dragers,

die door een ontvanger worden geïnterpreteerd als

kenis-hebbend,

bete-

dat wil zeggen verwijzend naar een toestand in de

wereld, op grond waarvan de tekens bij de ontvanger

uitwerking

hebben, - hij kan of zal iets gaan doen.
Onder het pragviatieohe

aspekt van tekens (informatie) wordt

verstaan: het effekt van tekens op de interpretator. De mededeling
dat de eerstvolgende trein om 10.00 uur vertrekt, heeft op de wachtende reizigers een andere uitwerking dan op het spoorwegpersoneel
dat op het betreffende baanvak werkt. In de pragmatiek staat de
funktie centraal die informatie voor de gebruiker heeft. Adjektieven als 'bruikbaar', 'waardevol', 'belangrijk' zijn hier van toepassing.
In de ser>av.liek

abstraheert men van de funktie en bepaalt men

zich tot de betekenis van de informatie, dat wil zeggen de relatie tussen informatiedragers en datgene waarnaar zij verwijzen.
De zin 'De trein naar Amsterdam vertrekt om 10.00 uur' bevat meer
semantische informatie dan de z m

'De trein vertrekt om 10.00 uur',

hoewel de pragmatische informatie van beide zinnen dezelfde kan
zi jn.
Tenslotte kan men ook afzien van de betekenis van informatie
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en alleen de vorm van de elementaire informatiedragers in het oog
vatten, alsmede de regels volgens welke deze tot meer samengestelde informatiedragers worden gekombineerd. Men houdt zich dan met
het syntaktische
aspekt van informatie bezig. Zo bevat de uitdrukking 'om tien uur voor de middag' meer syntaktische informatie
(letters en woorden) dan de uitdrukking 'om 10.00 uur', terwijl de
semantische informatie gelijk is. De syntaxis die aan informatieoverdracht ten grondslag ligt, kan zeer rudimentair zijn (verkeerslichtenstelsel) of zeer verfijnd, zoals het geval is in de grammatika's voor natuurlijke talen.
Uit dit overzicht van de semiotische aspekten die aan informatie te onderscheiden zijn, komt een hiërarchische samenhang
naar voren. Het pragmatische aspekt is het meest omvattend; het
veronderstelt het semantische aspekt (de betekenis), welk aspekt
op zijn beurt alleen denkbaar is wanneer er een syntaktisch aspekt aan informatie onderscheiden kan worden.
De diskussie nu over de vraag hoe Shannons informatiebegrip
zich verhoudt tot de hier beschreven aspekten van informatie,
heeft duidelijk gemaakt, dat het hier inderdaad om geheel eigen,
onherleidbare aspekten van informatie gaat (vgl. Nauta, 1970, p.
55, 110, 166). Geen van de semiotische aspekten van informatie is
herleidbaar tot informatie in de statistische, transmissionele12
zin van de informatietheorie. Dit houdt echter niet in dat transmissionele informatie niets te maken heeft met deze semiotische
aspekten. Als betekenis en bedoeling in een kommunikatiesituatie
ontbreken, of als wij van deze aspekten abstraheren - aldus Nauta
(1970, p. 55) - dan blijft alleen de transmissie over van fysische
toestanden en gebeurtenissen met een bepaalde graad van onverwachtheid. Het is mogelijk om hier van poventiële
informatie te spreken,
maar dan moet deze transmissie van fysische toestanden tegelijk
deel uitmaken van een meer omvattend proces, waaraan een potentiële betekenis en bedoeling inherent is. "In short: as soon as information is rightly spoken of, some kind of meaning and finality
must be in the game! It seems that this interrelation has been
overlooked, misinterpreted or denied by most of Shannon's followers" (Nauta, I.e.).
In dezelfde geest uit zich Mackay (1969, p. 95): de informatie144

theorie heeft verzuimd om het kommunikatieproces in een voldoende
ruime kontekst te bestuderen, dat wil zeggen de informatiestroom
vanaf het kommunikatiekanaal ver genoeg terug en voorwaarts te
volgen. Het vertrouwde diagram van een aan ruis onderhevig kommu
nikatiekanaal, dat aan weerszijden eindigt in een 'blackbox',
respektievelijk de menselijke zender en ontvanger, moet daarom
13
worden uitgebreid. "My suggestion is that semantic
questions
find their natural place in information theory when (but only
when) we widen our diagrams to take account of the nature of these
terminals as goal-directed
self adaptive systems" (Mackay, I.e.).
Voor een omvattende benadering van 'informatie' is het nodig
de aandacht te verschuiven van 'het selektieve potentieel van sig
nalen' naar de interpretator (generator) als selekterend systeem.
De wetenschap die een exakte beschrijving van interpreterende (ge
nererende) , dat wil zeggen 'informatieverwerkende' systemen moge
lijk maakt is de cybernetica.
5.5. Grondplan van een elementair cybernetisch systeem
De cybernetica ontleent haar principes in eerste instantie
aan de bestudering van kommunikatie en besturing ('control') in
machines.
Zij generaliseert deze principes vervolgens tot een we
tenschap van besturingsverschijnselen in het algemeen (Wiener,
1948). Deze konkrete, technische herkomst geeft de cybernetica
enerzijds een stevige empirische basis onder de voeten. Aan de an
dere kant kan een te hechte associatie met de specifieke bouw
van technische systemen aan de generaliseerbaarheid van cyberne
tische denkbeelden afbreuk doen, of erger tot misleidende genera
lisaties voeren. Op deze zwakheid in de cybernetische benadering
heeft vooral Sommerhoff (1974, p. 11, 116) gewezen. Voor onze
uiteenzetting willen we niettemin aanhaken bij het klassieke voor
beeld van een eenvoudig regelsysteem - de thermostaat (vgl. Reiner,
1968, p. 2бff).1', Het systeem wordt weergegeven in Figuur 8.
Gesteld dat men de temperatuur van een vloeistofhouder op een
konstant peil wil houden. Een gemakkelijke manier van verwarming
is in dat geval een draad met een hoge weerstand (H), die verhit
wordt door er een elektrische stroom door te leiden, verkregen uit
bijvoorbeeld een batterij (B-). Dit circuit heeft een schakelaar
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Figuur θ. Eenvoudig thormostatisch systeem

S, die geopend of gesloten kan worden om de verwarming uit of aan
te zetten. Het stelsel is in Figuur 8 aangeduid als de EFFEKTOR.
De bediening van de schakelaar kan gerealiseerd worden door
een elektromagneet M, die zodra er stroom uit een batteri] В. door
geleid wordt, de schakelaar open trekt. De schakelaar springt terug,
wanneer de magneet wordt uitgezet. De afstemming van deze bediening
op de temperatuur van de vloeistof geschiedt door middel van ther
mometer (T). Op het niveau G van de gewenste temperatuur is een
draad ingesmolten, die naar de magneet M voert; onderaan in de
thermometer is een draad ingesmolten, die naar de batten;) B. voert.
Het gevolg is, dat zolang de gewenste temperatuur G niet is be
reikt, het bedieningscircuit onderbroken is en de effektor -¿ngeschakeld. Zodra de gewenste temperatuur is bereikt, wordt via de
kwikkolom in de thermometer het bedieningscircuit gesloten en
wordt de effektor witgeschakeld. Het circuit van thermometer, batteri] В en magneet vormt het STUURORGAAN.
Zien we af van de specifieke technische uitvoering van het ge
hele systeem - er zijn talrijke 'hardware' varianten denkbaar dan kan het systeem teruggevoerd worden tot het grondschema in
Figuur 9. Het systeem is gericht op een doelstelling, - het gelijkhouden van een proces-variabele (in ons voorbeeld de temperatuur
in de vloeistofhouder) aan een gewenste waarde, ondanks storingen
waaraan deze procesvanabele onderhevig is. Het systeem reali
seert deze doelstelling door de waarde van de procesvanabele terug
be voeren
naar een stuurorgaan, dat het verschil vaststelt met de
gewenste waarde. Is dit verschil niet nul, dan reageert het sys
teem met een korrektieve aktie, waarvan de grootte en richting af146
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Figuur 9. Grondschema van een terugkoppelingssysteem.

hangen van het gekonstateerde verschil. Dat wil zeggen, is in het
voorbeeld de temperatuur in de vloeistofhouder onder de gewenste
waarde, dan reageert het systeem met een grotere
warmteproduktie.
Een negatieve verandering in de procesvanabele lokt dus een posi
tieve korrigerende aktie uit, en omgekeerd. Men noemt het systeem
dan ook een negatief
terugkoppelingssysteem.
Het hier geschetste systeem kan als de meest elementaire vorm
gelden van een cybernetisch systeem (vgl. de ΤΟΤΕ-unit15 van Mil
ler, Galanter & Pribram, I960, Pask, 1970, p. 19 e.V.). Als zoda
nig vertoont het een tweetal belangwekkende kenmerken: het is (1)
een doelgericht,
en (2) een informatieverwerkend
systeem.
5.5.1.

Doelgerichtheid

Het spreken over 'doelgerichtheid', 'teleologie' is m de we
tenschap lange tijd omstreden geweest, voornamelijk omdat het de
oorzakelijke werking scheen te impliceren van iets, dat in de tijd
volgt op een gegeven effekt. In 1943 brachten Rosenblueth, Wiener
SBigelow echter naar voren, dat het begrip doelgerichtheid geens
zins in strijd hoeft te zijn met het kausaliteitsbeginsel van de
natuurwetenschap, dat het integendeel legitiem is om machines met
een negatieve terugkoppeling doelgericht
('purposeful') te noemen.16
Het aspekt van de doelgerichtheid van het gedrag van levende wezens
dat tot dan tot of buiten beschouwing werd gelaten, óf werd toegeschreven aan een geheimzinnige inwonende 'entelechie', kwam plotseling binnen het bereik van de natuurwetenschap te liggen. Doelgerichtheid bleek beschrijfbaar als een objektieve systeem-eigen147

schap.
Tot een exakte definitievan het begrip 'doelgerichtheid'
heeft vooral Sommerhoff (1969, 1974) bijgedragen, aan wiens beschouwingen ik het volgende ontleen.
B13 doelgericht gedrag gaat het altijd om een aktiviteit, die
in een bijzondere zin is 'aangepast' aan de omstandigheden waarin
zij plaatsvindt en met betrekking tot een specifiek eind-resultaat
(Sommerhoff, 1974, p. 75ff) . 17 Wanneer wij de akties van een thermostaat aangepast noemen, doelen wij op een korrelatie tussen aktte-variabelen van het verwarmingssysteem en s-itwatte-vanabelen
die de temperatuur van de vloeistofhouder betreffen. Ook als wij
niets van de konstruktie van het systeem afweten, kunnen wij konstateren dat het gedrag van het systeem op een regelmatige wijze
samenhangt met de temperatuur in de vloeistofhouder. Er is enerzijds een verzameling van mogelijke temperaturen in de vloeistofhouder en anderzijds een verzameling van mogelijke reakties van
het verwarmingssysteem.
De aangepastheid van deze reakties ten opzichte van de temperatuur in de vloeistofhouder schuilt nu daarin, dat het verwarmingssysteem niet slechts bij één initiële temperatuur zodanig reageert
dat de gewenste temperatuur wordt bereikt, maar bij andere initiële temperaturen zijn reaktie zodanig wijzigt, dat eveneens de gewenste temperatuur wordt bereikt. Uit deze beschrijving van 'aangepastheid' blijkt tevens, dat de term alleen een betekenis heeft
in relatie tot een duidelijke doelgebeurtenis of doelkonditie (de
gewenste temperatuur). Wijziging van de doelkonditie maakt bepaalde reakties, die tot dan toe aangepast waren, on-aangepast.
Spitst men deze globale analyse toe, dan is er van
doelgericht
gedrag sprake wanneer de volgende kondities zijn vervuld (vgl. Sommerhoff, 1974, p. 78ff):
- Behalve de specifieke gedragslijn (reeks toestanden, die het systeem doorloopt) bij één initiële situatie, kan een verzameling van
andere gedragslijnen worden onderscheiden, die hetzelfde systeem
volgt al naargelang de initiële situatie varieert.
- Het systeem is deterministisch, dat wil zeqgen ieder lid van de
verzameling van initiële situaties is, gegeven dezelfde aanvangstoestand van het systeep, aanleiding tot één en slechts één ge148

dragslijn. De toestand van het systeem wordt dus op ieder daaropvolgend tijdstip eenduidig bepaald door de initiële situatie
- De verzameling van aktievariabelen

(A) van het systeem (bij het

verwarmingssysteem bestaande uit ëën variabele: het aan of uit
zijn van het verwarmingselement) en de verzameling van Situatievariabelen

(S) (in ons voorbeeld ook één variabele: de tempera-

tuur in de vloeistofhouder) kunnen als twee onafhankelijke verzamelingen van variabelen worden beschouwd. Dat wil zeggen de waarde van de ene verzameling op enig tijdstip houdt niets in over de
waarde van de andere verzameling op hetzelfde

tijdstip

(hoewel de

ene waarde iets zou kunnen zeggen over de andere op een later tijdstip) . Sommerhoff gebruikt voor deze onafhankelijkheid de term
'orthogonaal'. Het is derhalve fysisch mogelijk, dat een bepaalde
aanvangstoestand van het systeem (aan/uit) voorkomt in kombinatie
met willekeurig welke initiële situatie-variabele

(temperatuur).

Dit is een erg belangrijke konditie, omdat hier het onderscheid
zichtbaar wordt tussen doel-zoekend gedrag en evenwicht-zoekend
gedrag zoals dit bij een fysisch systeem optreedt dat naar een
stabiele evenwichtstoestand terugkeert. In beide gevallen kan men
spreken van een afwijking ten opzichte van een bepaalde (doel-,
evenwichts-) toestand, die een korrigerende aktie uitlokt. In het
eerste geval zijn afwijking en korrigerende aktie echter orthogonale variabelen, in het laatste geval niet. Wanneer bijvoorbeeld
een slinger vanuit zijn evenwichtstoestand wordt verplaatst, is
de kracht tot evenwichts-herstel een onveranderlijke funktie van
de verplaatsing. Deze kracht is géén onafhankelijke variabele:
willekeurige kombinaties van verplaatsing en kracht behoren niet
tot de mogelijke initiële toestanden van het systeem (vgl. Sommerhoff, 1974, p. 8 6 ) .
- Gegeven de begintijd t

en gegeven A

en S

als de initiële waar-

den van A en S, bestaat er een verzameling variaties van S , zoda^
o
nig, dat de daaruit voortvloeiende gedragslijnen eindigen in de
doeIkonditie,

namelijk dan en alleen dan indien de waarden van A

in het tussenliggende tijdsinterval specifiek gekorreleerde wijzigingen doorlopen. Voor deze korrelatie tussen gelijktijdige ('konkurrent') waarden van A en S in het interval tussen t
gebeurtenis, voert Sommerhoff de term 'directive

en de eindo
corvetation*
in.
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Het belang van Sommerhoffs analyse xs vooral gelegen in het
feit, dat zij een aantal exakt gedefinieerde begrippen oplevert,
die het mogelijk maken teleologische verschijnselen te behandelen
als objektieve systeemeigenschappen. Doelgerichtheid kan worden
uitgedrukt in termen van direktieve korrelaties tussen fysische
variabelen.
Hoewel een terugkoppelingssysteem, zoals een thermostaat,
doelgericht gedrag vertoont geheel in de zin van de definitie van
direktieve korrelatie, valt 'doelgerichtheid' niet samen met 'te
rugkoppeling'. Het bijzondere van een terugkoppe]mgssystecm is,
dat de aktie A van het systeem een kontinu voortgezette aktie is
die direktief gekorreleerd is met een omgevingsvariabele B, zodat
A steeds in funktie van В wordt gegenereerd. Tevens wordt В door
A beïnvloed, hij behoort tot het aktiegebied van A, en het direktief gekorreleerd zijn met В houdt dus vanzelf een terugvoer in
vanuit het aktiegebied van A naar het stuurorgaan van A. Een terug
koppelingssysteem is derhalve een bijzonder geval van een doelge
richt systeem, want niet iedere doelgerichte aktie draagt een kon
tinu karakter en niet alle direktieve korrelaties betreffen vari
abelen die elkaar wederzijds beïnvloeden

(ib. p. 8 6 ) .

Zowel analyses als die van Sommerhoff, maar méér nog het feit
dat daadwerkelijk machines werden gekonstrueerd die doelgericht
gedrag realiseerden, maakte een eind aan de eeuwenoude opvatting,
dat het fenomeen van de doelgerichtheid een exklusief kenmerk
zou zijn van het bezielde leven18

en een geheel eigen verklarings-

principe zou vergen. De schok die deze ontdekking met name onder
psychologen teweegbracht, wordt goed beschreven door Miller е.a.
(I960, p. 42ff).
Ideeën over servo-mechanismen die aan gedrag ten grondslag
konden liggen werden reeds eerder m

de literatuur aangetroffen,

"... but the mechanical actualization of the idea in inorganic
hardware provided the kind of demonstration that could no longer
be ignored"

(ib. p. 4 4 ) .

Wat psychologen in het bijzonder aantrok in het terugkoppelingsschema (zie Figuur 9) was het feit, dat hier in principe een oplossing werd aangereikt voor de vraag hoe het theoretische vakuum tussen cognitie en handeling kon worden overbrugd. Hier waren immers
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machines die "could strive towards goals, could collect information about the difference between their intentions and their performance and then work to reduce that difference" (ib. p. 42).
Het terugkoppelingsschema geeft in een notedop aan, hoe akties
van een organisme door interne representaties worden geleid: "...
the test phase of the TOTE involves the specification of whatever
knowledge
is necessary for the comparison that is to be made, and
the operational phase represents what the organism does about it"
(ib., p. 31, cursivering door mij, CW).
Haalt men zich echter de thermostaat voor de geest die wij
eerder beschreven, dan roept de vrijmoedigheid waarmee hier termen
als 'informatie', 'intentie' en 'kennis' worden gebruikt, twijfels
op over de reikwijdte van de voorgestelde oplossing. De afstand
tussen de 'stomme' doelmatigheid van een thermostaat en de intentioneel handelende mens is zo groot, dat het terugkoppelingsschema
nauwelijks licht lijkt te kunnen werpen op de verhouding tussen
cognitie en gedrag bij de mens.
De cybernetische 'verklaring' verbleekt hier in eerste instantie tot een zwakke metafoor. De vraag rijst in ieder geval in welke zin bij een elementair cybernetisch systeem als de thermostaat
van -informatieverwerking
kan worden gesproken.

5.5.2.

Informatieverwerking

Naar wij zagen staat het woord 'informatie' voor een komplex
verschijnsel, waaraan behalve de transmissie van fysische toestanden, een pragmatisch, semantisch en syntaktisch aspekt is te onderscheiden. Wanneer wij dan ook vragen naar informatieverwerking in
een eenvoudig cybernetisch systeem, gaat het er om vast te stellen
in hoeverre deze aspekten inderdaad aanwezig zijn en er terecht
van informat¿everwerking kan worden gesproken.
Met het transmissionele aspekt hebben wij in het geval van de
thermostaat de minste moeite. De werking van de thermostaat kan
worden beschreven als de successieve uitvoering van een aantal
transformaties op fysische toestanden (vgl. Ashby, 1958, p. 140 'The transmission of variety'). Steeds vindt daarbij selektie
plaats uit een verzameling van mogelijke toestanden. In konkreto
kan de temperatuur in de vloeistofhouder een reeks toestanden aan151

nemen, die worden afgebeeld op de hoogte van kwikkolom in de thermometer. Van alle toestanden van de kwikkolom zijn er echter maar
twee 'onderscheidbaar' (zie Vermeersch, 1966, p. 201) voor het circuit met de elektromagneet, namelijk < G en > G. De toestand van
de kwikkolom geeft aanleiding tot een selektie uit de twee mogelijke toestanden van de elektromagneet ('aan'/'uit'), welke vervolgens
aanleiding geeft tot een selektie uit de twee mogelijke standen van
de schakelaar, enzovoort. Het lijdt derhalve geen twijfel, dat de
werking van de thermostaat beschreven kan worden als de 'transmissie van fysische toestanden met een zekere graad van onverwachtheid' (Nauta, 1970, p. 55). Wat deze onverwachtheid betreft: het
aantal mogelijke toestanden van het gehele systeem is 2 (aan/uit),
zodat men kan zeggen, dat het systeem bij iedere transformatie 1
bit informatie verwerkt. Wat geeft ons echter het recht om de opeenvolging van fysische toestanden die aan een thermostatisch systeem is waar te nemen, als ¿n/orrmtieverwerking aan te duiden?
De term 'informatie' is hierom van toepassing, omdat in de
relatie tussen thermostaat en omgeving voldoende elementen aanwezig zijn om deze zelfde fysische gebeurtenissen te kategonseren
in termen van een semiotisch proce?, een teken-proces. Iets is
een teken van ('informeert over') iets anders voor een interpreterend systeem in de mate waarin dit systeem rekening houdt met
dit andere, dankzij de aanwezigheid van de tekendrager (Morris,
1955, p. 6ff, vgl. Nauta, 1970, p. 26). Dit 'rekening houden met'
geschiedt in de vorm van een selektie uit alternatieve akties met
het oog op een doel (zie Mackay, 1969, p. 31ff). Om een uitdrukking van Boden te gebruiken: het behoort tot de 'feiten met betrekking tot de logica van informatie-verwerking', dat men fysische
gebeurtenissen pas als 'informatie' kan identificeren, wanneer een
systeem voorhanden is dat de verwijzende waarde van deze gebeurtenissen benut voor zijn doelgerichte aanpassing aan de omstandigheden, waarnaar verwezen wordt.
Toegepast op het funktioneren van de thermostaat: de stand van
de kwikkolom 'betekent', 'informeert over' de temperatuur in de
vloeistofhouder, omdat in deze machine de tussenkomst van de kwikkolom ervoor zorgt, dat de temperatuur van de vloeistofhouder een
determinant wordt voor de akties van de thermostaat. De stand van
de kwikkolom is funktioneel voor het systeem, gelet op de doelstel152

ling van het systeem om zodanige akties te selekteren, dat een gewenste temperatuur wordt bereikt (vgl. Sommerhoff, 1974, p. 39).
Het is derhalve mogelijk met betrekking tot een systeem als de
thermostaat over het effekt (pragmatiek), de betekenis (semantiek)
en de dragers (syntaktiek) van tekens, en daarmee van
-informatie
te spreken. Bij deze konstatering moet echter onmiddellijk de kanttekening worden geplaatst, dat het pragmatische en semantische aspekt van de fysische gebeurtenissen uitsluitend
door de
externe
waarnemer worden onderkend.
- De pragmatische funktie wordt beschrijfbaar zodra de externe
waarnemer de doelgerichte organisatie van het systeem doorziet.
Het aldus ontdekte doel van het systeem is een doel in ('purpose
in'), maar géén doel van ('purpose of') het systeem. Het systeem
zélf mist de middelen om zich tegenoverstellend, diskursief te
verhouden tot zijn eigen doelstelling. Pask noemt dergelijke systemen daarom 'taciturn systems' (Pask, 1970, p. 25ff) . Informatieverwerking bij deze systemen kan nooit inhouden, dat het systeem
zijn doelstelling aan de waarnemer uiteenzet of nieuwe doelste]lingen van hem accepteert. Het doel is gefixeerd, 'ingebakken'
en over het doel is geen reflektie door het systeem zelf mogelijk.
- Op dezelfde wijze is het de externe waarnemer, die de semantische betekenis van de hoogte van de kwikkolom vaststelt. Het systeem is weliswaar zo georganiseerd, dat de temperatuur van de
vloeistofhouder steeds wordt afgebeeld op de hoogte van de kwikkolom, maar het is wat Nauta noemt een 'zero-cognitive' afbeelding. Deze typering wordt duidelijk als wij een vergelijking maken met de semantische informatieverwerking zoals die in het menselijke taalgebruik plaatsvindt.
Traditioneel maakt men hier onderscheid tussen twee aspekten
van betekenis: 'sense' en 'reference'. "The sense of a word, its
intension
is the concept associated with the word. The
reference
of a word, its extension,
is the set of things the word applies
to in any real or imaginary world - the objects, states, events,
or processes in that world" (Clark & Clark, 1977, p. 410). Het
begrijpen van de betekenis van een taaluiting houdt in, dat men
de relatie kan leggen tussen het woord en datgene waarnaar het
verwijst (referent), dankzij het feit, dat men over het begrip
(sense) beschikt, dat achter het woord schuilgaat.
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Een thermostatisch systeem beschikt niet over een algemeen begrip 'temperatuur' (zoals de mens die de thermometer 'afleest')
en kan dus ook niet via dit concept een relatie leggen tussen de
stand van de thermometer en de specifieke toestand in de wereld,
waarnaar deze verwijst. De stand van de thermometer heeft kortom
voor het systeem géén semantische betekenis; het is de externe
waarnemer, die lettend op de konstruktie van de machine deze betekenis onderkent. 19
- Tenslotte het syntaktische aspekt. De thermostaat is zó ingericht
dat hij de invoer kan klassificeren in twee kategorieën: gelijk aan
of hoger dan de gewenste temperatuur (h) en lager dan de gewenste
temperatuur (1). Gegeven de huidige toestand van de thermostaat
(aan of uit) en de invoer (h of 1) gaat de thermostaat in een volgende toestand over. Het systeem is met andere woorden niet zoals
een steen blootgesteld aan een willekeurig bombardement van inputs (vochtigheid, licht, luchtdruk, enzovoort), maar kan in zijn
relatie tot de omgeving een bepaald patroon onderkennen (vgl.
Nauta, 1970, p. 132). Het is in staat om tekendragers op een konsistente wijze te verwerken, anders gezegd: het is tot
syntaktische verwerking
in staat. In feite kan de thermostaat worden opgevat als de realisatie van een eindige automaat, die een taal
accepteert met een zeer eenvoudige grammatika: de taal kent slechts
twee 'woorden' (h, 1 ) , die zich in een onbeperkt lange rij kunnen
herhalen. ledere eindige reeks bestaande uit h's en I's is een
zin in deze taal.20
Samenvattend kunnen wij zeggen, dat er voldoende redenen zijn
om een eenvoudig systeem als een thermostaat 'informatieverwerkend'
te noemen. Het blijft echter informatieverwerking in een zwakke
betekenis van het woord. Informatieverwerking houdt hier in, dat
het systeem in staat is fysische gebeurtenissen, die betekenisvol
zijn voor het systeem, te verwerken in een doelgerichte aktie. Zowel betekenis als doel worden echter uitsluitend door de externe
waarnemer gekonstateerd. In het systeem zélf zijn ze op non-cognitieve wijze vertegenwoordigd in de adekwate organisatie van fysische onderdelen (vgl. Nauta, 1970, p. 125).
Bij de menselijke informatieverwerking gaat het evenwel om
méér dan een 'zwijgende' verwerking van fysische signalen door een
doelmatig ingerichte fysische struktuur. De mens is méér dan een
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signaalverwerker' , hij is een 'symbool-verwerker'21, die zijn gedrag richt naar interne representaties van de wereld, inklusief
representaties van zijn doelstellingen (vgl. Mackay, 1969, p. 105
ff). In onderscheid met de doelgerichtheid van een elementair terugkoppelingssysteem, veronderstelt het menselijke handelen een
subjektieve voorstelling
van het doel: ..."it is the man's ideas
of the goal that must be conceived of as 'governing' the purposive
behavior" (Boden, 1972, p. 107).
Een eenvoudig systeem als een thermostaat biedt geen analogieën voor doelgerichtheid en cognitieve representatie in deze psychologische zin, en werpt dus ook geen licht op het reduktie-vraagstuk. Wat wij zoeken is een voorbeeld van een fysisch systeem, dat
deze psychologische kwaliteiten wèl belichaamt, "a cybernetic
parallel of the mind-body distinction" (Boden, I.e.).
5.6. De computer: cognitieve representaties in een machine
Kan men het gedrag van een thermostaat 'doelgericht' noemen,
het is niet 'doelstellend', niet 'goal-intended' (Braithwaite,
1953, p. 326). Pas bij de mens ontmoeten wij de kategone van gedrag, die in de echte zin teleologisch kan worden genoemd. Alleen
de mens heeft intenties
waarnaar hij handelt. "Damit ist gemeint,
dass die menschlichen Handlungen zumindest vorwiegend bestimmt
werden durch Gedanken, Wünsche und Entschlüsse, die auf die Zukunft gerichtet sind" (Stegmüller, 1974, p. 530).
Om het typisch menselijke enigermate te benaderen in een informatieverwerkend systeem zijn daarom parallellen vereist voor
gedachten,
wensen en Ьевігззгпдеп.
Het is niet voldoende, dat de
externe observator de impliciete betekenis en funktie van signa
len vaststelt. Informatieverwerking dient hier de vorm te krijgen
van een expliciete onderkenning van 'wat het geval is' door het
systeem zelf, lettend op de doelstellingen van het systeem zélf
(vgl. Nauta, 1970, p. 134).
In dit verband richt de aandacht zich op de computer en op
programma's die - uitgevoerd door de computer - tot prestaties
in staat zijn, die een sterke analogie vertonen met het menselijke intentionele handelen.
Twee vragen rijzen hier: (1) inhoeverre kunnen deze program155

ma's werkelxjk intentioneel genoemd worden en (2) wat leert de
verhouding tussen programma en machine ons over de verhouding
psychologie-fysiologie? Het zijn de centrale vragen in de studie
van Margaret Boden (1972) en wi] zullen haar betoog grotendeels
volgen.
Boden toetst de beweerde intentionaliteit 22 van computerprogramma's aan een drietal k r i t e n a :
- intentioneel gedrag behelst altijd een vooruit-verwijzing
naar een mogelijke toekomstige gebeurtenis
- deze verwijzing eindigt in ultieme doelstellingen, die geen
verdere herleiding toelaten
- intentioneel gedrag veronderstelt

'intentionaliteit', dat

wil zeggen cognitieve representaties van een subjekt.

5.6.1.

Vooruitvervijzing

naar een

doel

Het eerste k r i t e n u m houdt in dat een handeling zich alleen
laat beschrijven als men rekening houdt met het beoogde doel van
de handeling. Opsomming van alle afzonderlijke en opeenvolgende
spierbewegingen onthult niet, dat iemand 'toesnelt', 'wegvlucht'
of 'trimt'. Om deze bewegingen als handeling te kunnen identificeren is een verwijzing naar een doel-toestand of doel-gebeurtenis onmisbaar. Ook over de onderdelen van een handeling kan niet
gesproken worden zonder vooruitverwijzing naar het doel. Laat men
deze vooruit-verwijzmg weg dan komt men terecht bij een 'atomistische' beschrijving van opeenvolgende gebeurtenissen en vervalt
het perspektief van waaruit akties als handeling herkenbaar zijn.
Voor computerprogramma's geldt in het algemeen niet, dat bij
de beschrijving van ieder programma-onderdeel verwezen wordt naar
een einddoel. Met name basisoperaties zoals die door de m a c h m e kode worden aangegeven dragen een atomistisch karakter. Een optelmstruktie kan bijvoorbeeld zowel onderdeel uitmaken van een vermenigvuldiging als van een (negatieve) aftrekking; deze samenhang
doet voor de beschrijving van de optel-operatie niet terzake. Er
zijn echter complexe computerprogramma's waarvan de werking wêl
beschreven wordt onder verwijzing naar doelstellingen, en waarbij
wèl het aspekt van de vooruitverwijzing essentieel is. Boden geeft
als voorbeeld de General Problem Solver van Newell & Shaw Simon.'"3
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Gesteld voor een bepaald probleem is het programma in staat een
doel te definiëren en gegeven dit doel om naar middelen te zoeken
teneinde dit doel te bereiken. Al doende worden daarbij subdoelen
geformuleerd en middelen gezocht om deze ondergeschikte doelen te
verwezenlijken. Hetzelfde geldt voor TALESPIN, het programma van
Meehan (1976), dat W13 in Hoofdstuk 3 ter sprake brachten. Het
porgramma vertelt een verhaal waarin de hoofdpersoon aktiviteiten
onderneemt om een gewenst doel te bereiken. Al naargelang de obstakels waarop de hoofdpersoon stuit, herziet TALESPIN het aanvankelijke plan en kiest nieuwe tussenliggende doelstellingen. Het
einddoel kan soms onbereikbaar blieken.
Typerend is, dat de verrichtingen van programma's als GPS en
TALESPIN beschreven worden in termen, die men gewoonlijk voor menselijk intentioneel gedrag reserveert. Over TALESPIN zeggen we,
dat het 'een plan herziet', 'doelen kiest', enzovoort.^ Men kan
dit woordgebruik niet afdoen als loze beeldspraak. Programmeurs
realiseren zich uiteraard, dat een programma au fond bestaat uit
een aantal hoge-orde routines, die de uitvoering van subroutines
dirigeren. Let men op deze subroutines en hun onderdelen, dan verdwijnt de uiterlijke intelligentie van het programma in reeksen
triviale bewerkingen. Het punt is echter, dat het algemene stramien van het logische proces alleen kan worden aangegeven door
zich van antropomorfe taal te bedienen. Het is de enige manier om
essentiële kenmerken van de struktuur en werking van het programma te beschrijven. En essentieel is veelal de overeenkomst met bepaalde kenmerken van het menselijke probleem-oplossen, die door de
porgramma-ontwerpers is nagestreefd. "We're interested in studying
people, not computers, so we build models which correspond to the
way in which we think people behave" (Meehan, 1976, p. 4 ) .
Zou men zich volstrekt onthouden van antropomorfe termen en
uitsluitend in programmeertaal spreken, dan worden de korrespondenties waarop Meehan doelt onbespreekbaar.25 Dit is niet terecht. Het
zou, zegt Boden (ib. p. 118) net zo onzinnig zijn als steeds over
de 'molekulen' maar nooit over de 'elasticiteit' van een draad te
spreken.
Zonder de overeenkomst met menselijk 'denken' en 'be-doelen'
te overdrijven, kan men bij deze programma's van parallellen spreken met molaire kenmerken van het menselijke intentionele gedrag.
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5.6.2.

Ultieme

doelen?

Deze parallel is kennelijk niet aanwezig wat betreft het tweede kritenum voor intentioneel gedrag. Dit stipuleert, dat de verklaring van intentioneel gedrag een eindpunt vindt in een laatste
doel. Zulks in tegenstelling tot gedrag dat veroorzaakt
wordt,
waarbij een steeds diepergnjpende kausale verklaring mogelijk
blijft. Een intentionele handeling veronderstelt daarentegen een
bepaald doel, dat wellicht nagestreefd wordt om een verderliggend
doel te bereiken, maar deze keten van doelen kan niet onbeperkt
worden voortgezet. Er komt een moment waarop de vraag 'Waartoe?'
niet verder van toepassing is, omdat men bij de ultieme doelstellingen van het organisme is aangeland. Vastgesteld moet worden,
dat computerprogramma's geen ultieme doelen hebben, maar alleen
doelen die zijn opgegeven door de maker. Het is natuurlijk mogelijk om zoals in TALESPIN een programma te ontwerpen, dat door
doelstellingen wordt geleid. Evenzeer is het mogelijk om een ordening in deze doelen aan te brengen, zodat sommige doelen in het
programma als 'uiteindelijk' doel funktioneren. Steeds echter hebben deze uiteindelijke doelen nog een verderliggende z m , namelijk de doelstelling van de programmeur.
5.6.3.

Interne

representaties

Het derde kritenum voor intentioneel gedrag legt de nadruk
op de aanwezigheid van een subjektieve 'binnenkant'. Het valt samen met wat wij een onlosmakelijk facet van menselijke informatieverwerking hebben genoemd: het interpreterend systeem moet in
staat zijn betekenis ('sense', 'intension') aan de wereld toe te
kennen. Het feit, dat kritena voor intentioneel gedrag en voor
informatieverwerking hier samenvallen, vloeit voort uit de logische relaties tussen deze begrippen. Het begrip 'informatie' veronderstelt de kontekst van doelstellingen. Informatie ('het regent') is informatie, omdat het iets verandert aan mijn algehele
gereedheid tot doelgericht handelen (vgl. Mackay, 1969, p. 60).
Omgekeerd kan over intenties niet gesproken worden zonder informatie in de zin van een afbeelding, een 'intern model' van de wereld. Essentieel voor de analogie tussen menselijk en machinaal
gedrag is dan ook de vraag of een machine zijn verrichtingen kan
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sturen op grond van oognitieve

representaties

van de

wereld.

Over dit laatste nu bestaat geen twijfel meer. Er is zelfs een
heel nieuw wetenschapsgebied ontstaan - dat van de Artificiële
Intelligentie - waarin de representatievraag centraal staat: hoe
kan voor een bepaald werkelijkheidsdomein een zodanige representatie worden gevonden, dat een automaat op grond van deze representatie problemen in dit domein kan oplossen

(vgl. Winston, 1977) .

Wij kennen thans zeer uiteenlopende computerprogramma's waarin
voor dit representatieprobleem een effektief antwoord is gevonden.
Het werk van Schänk & Abelson is daarvan slechts één, bijzonder
sprekend voorbeeld.
Het is daarom een zo markant voorbeeld, omdat het zich rechtstreeks richt op het hart van de menselijke informatieverwerking:
de wijze waarop natuurlijke taaluitingen m
gezet en omgekeerd gedachten m

gedachten worden om-

natuurlijke taal. Het onderscheid

tussen de syntaktische struktuur van de taaluiting en de (niettalige) betekenis is bepalend voor Schanks theorie over taalverwerking

(Schänk, 1975, p. 7 ) . Een programma als ELI heeft nadruk-

kelijk tot taak de betekenis van zinnen te representeren m

'ge-

dachten', of - met een technische term - in 'conceptualisaties'.
De dooreenstrengeling van taalgebruik en denken heeft Schänk &
Abelson (1977) er m

feite toe gebracht zich steeds verder te be-

geven in het probleem van de representatie van kennisstrukturen.
Zoals Schänk het kernachtig uitdrukt: "There is no point wnere
language stops and memory, intention or belief begins" (1975, p.
16) .
Van de computer, die een programma als ELI of TALESPIN uitvoert, kan dan ook worden beweerd, dat zijn verrichtingen door
cognitieve representaties worden gestuurd. Dit heeft tot gevolg,
dat uitspraken over het gedrag van de computer de typische kenmerkon bezitten van uitspraken zoals wij die over wezens met een
subjektieve 'binnenkant' doen. Het zijn mtensionele uitspraken.
Boden demonstreert deze mtensionaliteit aan de hand van één
logisch kenmerk van dergelijke uitspraken, dat van de 'referential opacity' (ib. p. 128). Uit het uiterlijke gedrag van de machine kan m e t worden afgeleid wat de machine doet. Wanneer TALESPIN een verhaal vertelt, dat voor de hoofdpersoon gunstig afloopt,
kan men m e t zeggen dat "TALESPIN een verhaal met een happy end

vertelt". Het is immers mogelijk dat TALESPIN het begrip 'happy
end' niet kent en dus ook geen intenties in die richting heeft.
Wat de machine doet kan alleen worden bepaald, indien men op de
hoogte is met de doelstellingen van de machine, opgevat als interne, cognitief gerepresenteerde entiteiten. Een uitsluitend
extensionele beschrijving van het machinegedrag is niet toereikend.
Zo wijdt Meehan (1976, p. 126) een hoofdstuk aan mislukte verhalen, 'horror stories', die het gevolg zijn van onvolkomenheden
in de representaties waarover TALESPIN aanvankelijk beschikte.
Afgaande op de output van de machine kan men echter alleen tot
misverstanden of foutieve representaties konkluderen, als men de
doelstelling van het programma kent. Omgekeerd kan uit de vertelling die het programma produceert alleen tot een bedoeling worden
gekonkludeerd, als men veronderstellingen hanteert over het interne model waarmee TALESPIN opereert (vgl. Boden, 1972, p. 130).
Gegeven, kortom, zulke gecompliceerde systemen als GPS, TALESPIN, enzovoort, zijn termen als 'representatie', 'intern model',
'conceptualisatie' en 'bedoeling' onmisbaar om de verrichtingen
van deze systemen adekwaat te kunnen beschrijven.
Gelet op de drie kritena voor intentioneel gedrag kunnen we
samenvattend stellen, dat in de verrichtingen van computers duidelijke analogieën aanwezig zijn met echt intentioneel gedrag.
Er zijn computer-programma's waarin de verwijzing naar een toekomstige doel-handeling essentieel is voor de beschrijving van
programma-onderdelen. Van ultieme
doelstellingen kan men evenwel
bij deze kunstmatige systemen niet spreken. Wèl echter houdt informatieverwerking in deze systemen in, dat er 'betekenissen'
worden verwerkt, dat het systeem over cognitieve representaties
beschikt, die de verrichtingen van het systeem sturen. Dit rechtvaardigt in het spreken over deze machines termen die typisch
intensioneel zijn. Dat wil zeggen termen, die aangeven - niet hoe
de wereld is, maar hoe de wereld er volgens de opvattingen van de
machine uitziet.
Er zijn derhalve machines "gecompliceerd genoeg om alles te
doen waarover cognitieve psychologen altijd hebben gesproken"
(zie blz. 133).
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Er zs machinale
informatieverwerking,
die in belangrijke
opzichten
analoog is aan informatieverwerking
zoals die alleen
bij
mensen
voorkomt.
Welke konklusies mogen wij hieruit nu trekken voor de verhouding tussen psychologie en fysiologie? Is de computer die 'denkt'
het aanschouwelijke bewijs voor de strikte reduceerbaarheid van
psychische verschijnselen tot fysische gebeurtenissen? Is het
althans - zoals Steinbuch (1965, p. 2) meent - niet langer waarschijnlijk te achten, "dass zur Erklärung geistiger Funktionen
Voraussetzungen gemacht werden müssen, welche über die Physik hinausgehen" ?
Van een dergelijke konklusie zijn we nog minstens twee stappen verwijderd. Eerst moet worden opgehelderd hoe bij een systeem
als de computer de informatieverwerkende struktuur (het programma)
zich verhoudt tot de fysische struktuur, - de computer als elektronisch apparaat. Vervolgens moet worden bepaald welke konsekwenties deze verhouding heeft voor het vraagstuk van de reduktie van
psychologie tot fysiologie.
5.7. De verhouding tussen programma en machine
Onder het hoofd 'de reduceerbaarheid van cybernetische verklaringen' gaat Boden (1972, p. 106ff) uitvoerig in op de verhouding
tussen programma en machine:
Programma en machine vormen twee verschillende soorten entiteiten in de werkelijkheid. Het programma is een conceptueel systeem, weergegeven in een informatieverwerkingstaal. De machine is
een konkreet systeem (vgl. Berteis & Nauta, 1969, p. 115).
Als konkreet systeem kan de computer beschreven worden in
fysisch-technische termen, in het bijzonder die van de elektromka. Het is een realisatie van een eindige automaat, dat wil zeggen
op ieder moment verkeert de computer m éën uit een eindig aantal
toestanden. ledere toestand wordt bepaald door de voorafgaande
toestand, overeenkomstig de vaste regels die vervat liggen in het
stelsel van schakelingen waaruit de computer is opgebouwd. In principe kan daarom iedere toestand mechanisch worden verklaard volgens
de wetten van de natuurkunde. De computer is een mechanistisch systeem, beschrijfbaar m formeel mechanistische termen.
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Maar beschouwd als informatieverwerkend systeem moet de computer in andere termen worden beschreven, die de informatieverwerkende operaties aangeven die worden verricht. Deze specifikatie kan op verschillende niveaus worden gegeven. Op het meest elementaire niveau geschiedt dit m

macmnetaal.

Hier wordt iedere

elementaire bewerking van de machine door een aparte k o d e r m g
aangeduid, welke k o d e r m g recntstreeks in de machine kan worden
ingevoerd en

daar de betreffende bewerking oproept. Deze elemen-

taire handelingen zijn zeer beperkt in aantal (type) en simpel
van aard. Voor een eenvoudige informatieverwerkende opdracht is
daarom al gauw een lange en omslachtige lijst van machme-instrukties nodig. De aard van de informatieverwerkende taaK is uit deze
aaneenrijging van detailhandelingen zeer moeilijk te achterhalen.
Een inzichtelijke weergave van de verschillende stappen in de
informatieverwerking is alleen op een hoger, meer molair b e s c h n j vingsniveau te geven, in programmeertaal.

De eenheden waarmee een

programmeertaal werkt zijn meer-omvattend en korresponderen veel
meer met de logische stappen m

het informatieverwerkende proces.

ledere eenheid komt overeen met een complexe reeks machine-mstrukties, die echter de gebruiker van de programmeertaal niet hoeft te
kennen. Het doet zelfs m e t ter zake op welk soort machine zijn
programma wordt uitgevoerd, omdat eenzelfde programma op heel verschillende macnines kan worden 'gedraaid'. Het schrijven in programmeertaal wordt veelal nog vergemakkelijkt, doordat de gebruikte symbolen (instruktie-eenheden) dezelfde zijn als die welke in
bestaande symboolstelsels

(algebra) worden gebruikt.

De programmeertaal kan niet rechtstreeks in machineoperaties
worden omgezet, maar dient eerst m

de bij een specifieke computer

behorende machmekode te worden vertaald. Dit gebeurt door speciale programma's, 'compilers' of 'interpreters'. Deze vertaling
kan als een strbKte

reauktte

gelden: het programma in de hogere

orde taal is volkomen equivalent aan dat in machinetaal·.26
Geen enkel programma ecnter, nóch in programmeertaal, nóch in
machinetaal, is strikt reduceerbaar tot een beschrijving van elektronische toestanden in de computer. "No program is strictly reducible to a pnysical description of any machine" (Boden, 1972,
p. Ill). Wêl is het mogelijk - en dat is het indrukwekkende van
de computer als vinding - om de één-op-één relaties aan te geven
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tussen ledere symbolische eenheid uit de machinekode en een stel
elektronische operaties in de computer. Met andere woorden

terprogvanma 's zijn
schrijving
van

empirisoh
reduceerbaar
nachine-opevaties.

tot

een fysische

oompu-

be-

Bi] programma's in machinetaal berust deze empirische reduktie op de lijst van overbruggende uitspraken, die voor iedere uitdrukking in de machinekode aangeven welke elektronische toestand
(en) zowel noodzakelijk als voldoende zijn voor de realisatie van
deze uitdrukking. Bij een programma in programmeertaal, dat op
uiteenlopende computers kan worden uitgevoerd, kan van noodzakelijke kondities voor fysische realisatie niet worden gesproken,
maar kunnen wel voldoende kondities worden aangegeven. "Beschrijvingen van wat een computer doet m
om m

programmeertermen zijn daar-

principe empirisch reduceerbaar tot beschrijvingen m

elek-

tronische termen (Boden, ib. p. 112).
Het feit dat hier van empirische en niet van strikte reduceerbaarheid kan worden gesproken, heeft een belangrijke implikatie.
Om informatieverwerking te beschrijven zijn tuee

beschrijvingsni-

veaus nodig. 27 Het zijn weliswaar specifieke kausale mechanismen,
die de uitvoering van een programma - stapje voor stapje - mogelijk maken, maar het niveau waarop van kausale verklaring sprake
is mag niet worden verward of vereenzelvigd worden met het niveau
waarop het gedrag van de machine in intentionele, programma-, termen wordt beschreven. Wanneer gezegd wordt dat een machmeverricht m g voortvloeit uit een doelstelling, wordt géén oorzaak-gevolg
relatie aangegeven! "Reference to intentions 'explains' behavior
not by specifying its causes, but by placing the action concerned
in the psychological context of the agent's subjective world, by
locating it in his mind" (Boden, 1972, p. 133). 2 8 De intentie of
het doel van de machine is begripsmatig niet gelijk te stellen
aan enigerlei kausale konditie of fysische toestand in de machine.
Wanneer men eenmaal - aldus Boden - een verschijnsel als doelgericht heeft gekenmerkt, kan men niet in één adem doorgaan met
een kausale verklaring, maar moet men intentionele taal blijven
gebruiken. Een verklaring van machinegedrag in programmeertermen
(TALESPIN vraagt aan de gebruiker: "DOES SAM ADAMS LIKE JOHN
BEAR?") sluit uit, dat men tegelijk op elektronische verklaringen
een beroep doet.
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Empirische reduktie houdt hier dus in, dat informatieverwerking enerzijds geheel afhankelijk is van kausale processen die
zich in de computer voltrekken, maar dat tevens een apart begnppenstelsel nodig blijft om informatieverwerking als cognitief,
intentioneel verschijnsel te beschrijven.
Welk licht werpt dit nu op de verhouding tussen psychologie
en fysiologie?
5.8. De verhouding tussen psychologie en fysiologie
De computer laat zien hoe een fysisch systeem in staat is tot
gedrag, dat analogieën vertoont met menselijk intentioneel handelen. Met dit voorbeeld voor ogen kan men zich voor het eerst een
idee vormen over de mogelijke relatie tussen psychisch funktioneren en fysiologisch substraat bij de mens.29 Vastgesteld moet worden, dat het voor een computerdeskundige in principe mogelijk is
om bij de uitvoering van een bepaald programma de kausale keten
van fysische gebeurtenissen in de computer te beschrijven. Praktisch gezien betreft het hier echter een vrijwel onuitvoerbare
taak. Dit maakt het al meteen duidelijk voor welk ontzagwekkend
probleem de psycho-fysioloog staat, die een soortgelijke empirische reduktie in alle ernst zou willen nastreven.
Het lijkt bij voorbaat een onhaalbare zaak om de specifieke
hersentoestanden te willen isoleren, die noodzakelijk en voldoende zijn voor het optreden van bepaalde gedachten of intenties.
Boden (1972, p. 153) noemt twee redenen. Zo men er al m slaagt
een bepaalde intentie of opvatting in precieze psychologische
termen te omschrijven, dan staat men voor de moeilijkheid, dat
eenzelfde intentie (bijvoorbeeld tot zelfmoord) per kuituur een
sterk verschillende inhoud heeft. Dat niet alléén, - ook de zeer
persoonlijke variaties in cognitieve struktuur zullen in kaart
moeten worden gebracht. En wanneer men dan dit hyper-individuele
'programma' in handen heeft, stuit men op de moeilijkheid dat
funkties van de hersenen niet noodzakelijk aan een specifiek hersengebied zijn gebonden (equi-potentialiteit).
Zelfs als de psycho-fysioloog zich beperkt tot uitspraken,
die aangeven welke hersentoestanden voldoende
zijn voor het optreden van bepaald intentioneel gedrag, staat hij voor een schier
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onmogelijke taak.
Zijn positie is vergelijkbaar met die van een onderzoeker, die
met een uiterst gecompliceerde computer te maken krijgt van een
onbekende konstruktie (vgl. Anderson & Bower, 1974, p. 136). Boden
werkt deze vergelijking nader uit:
Men zal er in zo'η geval misschien in slagen de aard van het
hoogste-orde programma te ontdekken, enige algemene principes van
de 'compiler' en de fysische principes volgens welke de computer
werkt. Dit is echter ten enenmale onvoldoende om precieze korrespondenties aan te geven tussen gedragseenheden en fysische toe
standen van het systeem. Empirische reduktie zal hier ten hoogste
m een zeer globale en schematische vorm mogelijk zijn.
Zo zal ook de neurofysioloog wellicht nooit in staat zijn mëër
dan de algemene principes van de hersenwerking aan te geven. Bijvoorbeeld de kenmerken van verschillende hersenmechanismen die
met uiteenlopende typen van doelstrevend gedrag te maken hebben.
Voorspellingen over wat mensen zullen doen of denken, zullen waarschijnlijk nooit mogelijk zijn. Niettemin vormt het feit zélf van
informatieverwerking door computers een belangrijk argument ten
gunste van de opvatting, dat psychologie althans in principe
empirisch reduceerbaar is tot fysiologie. Het zijn alleen bijkomende omstandigheden, zoals de buitengewone gecompliceerdheid van
het centrale zenuwstelsel, die verhinderen dat deze reduktie praktisch wordt doorgevoerd.
De verhouding tussen 'programma' en 'machine' brengt tevens
opheldering in de vraag hoe zoiets psychisch als een voorstelling
tot zoiets lichamelijks als een motorische handeling kan leiden.
Zo is het typerend, dat de 'bewegingsvoorstelling' die zo'η pro
minente plaats inneemt in de I9e-eeuwse psychologie, in de moder
ne informatieverwerkingstheorie over motorisch gedrag is terug
gekeerd (vgl. Pew, 1974, p. 30). Men durft opnieuw theorieën te
ontwerpen, waarin motorische 'schemata' of 'efferente kopieën'
een rol spelen in de kausale determinatie van spierbewegingen.
Formeel kan niet gezegd worden, dat een voorstelling of schema de
oorzaak (causa efficiens) van een beweging is. Begrippen als 'voorstelling', 'schema' behoren immers tot het psychologische, intentionele beschrijvingsniveau. Men kan wèl zeggen, dat de voorstelling de beweging stuurt (causa finalis). Dat men aan voorstellm165

gen toch een rol toebedeelt in de veroorzaking van lichamelijk
gedrag, berust op de aanname dat voorstellingen fysiologisch interpreteerbaar zijn als een patroon van fysisch-chemische toestanden in het hersenweefsel. Het is de 'information-processing
approach', die - zich spiegelend aan het voorbeeld van de computer - de stilzwijgende overtuiging met zich meebrengt, dat de psychische entiteiten die men postuleert, empiiisch reduceerbaar
zijn tot gebeurtenissen die in fysiologische termen beschreven
kunnen worden.30
5.9. Samenvatting
De opkomst van informatieverwerkende systemen werpt nieuw
licht op de verhouding tussen psychologie en fysiologie. Het
blijkt, dat fysische systemen gekonstrueerd kunnen worden, die
tot verrichtingen in staat zijn die m psychologische termen beschrijfbaar zijn. Daarmee lijkt een overtuigend argument geleverd
ten gunste van de reduceerbaarheid van psychologie tot fysiologie.
Om dit argument op zijn juiste waarde te kunnen schatten, dienen
twee vragen te worden beantwoord. Ten eerste, in hoeverre kan men
bij deze systemen van 'informatie' in psychologische zin spreken?
In de tweede plaats, hoe verhoudt zich deze kategone 'informatie'
tot het systeem als fysisch gegeven, meer bijzonder, in welke zin
kan hier van reduktie worden gesproken? Is er een strikte
reduktie mogelijk (psychologische uitspraken zijn geheel vervangbaar
door fysische), of is er een empirzeche
reduktie mogelijk (psychologische uitspraken zijn via overbruggende uitspraken herleidbaar
tot fysische, maar psychologische uitspraken blijven onmisbaar)?
Tracht men de eerste vraag te beantwoorden dan blijkt het begrip
'informatie' in uiteenlopende betekenissen te worden gehanteerd.
In de informatietheorie heeft men uitsluitend aandacht voor de
selektieve waarde van signalen, die een boodschap overbrengen. Informatie is hier gelijk aan de hoeveelheid onzekerheid, die het
signaal opheft. De informatietheorie laat de betekenis en de bedoeling van de boodschap buiten beschouwing. Juist deze aspekten
zijn echter voor de psychologische interpretatie van het begrip
informatie van wezenlijk belang. Het woord 'informatie' staat voor
een complex verschijnsel waaraan behalve de transmissie van fysi166

sehe toestanden, een pragmatisch, semantisch en syntaktisch aspekt
is te onderscheiden. In de cybernetica komen deze aspekten wèl aan
de orde.
Bij een eenvoudig terugkoppelingssysteem is het echter uitsluitend de externe waarnemer, die het doel (pragmatiek) en de betekenis (semantiek) van signalen onderkent. Het systeem zélf mist de
middelen om zich een representatie te vormen van de wereld, inklusief zijn doelstellingen. Het is een 'zwijgend' systeem.
Eerst van de programmages tuurde computer kan tot op zekere
hoogte gezegd worden, dat hij een subjektieve 'binnenkant' heeft.
Informatieverwerking houdt hier in, dat de handelingen van de computer geleid worden door cognitieve representaties, waaronder die
van zijn doelstellingen. De term doelstelling blijft inzoverre een
overdrachtelijke term, dat het uiteindelijk om extrinsieke, door
de programmaontwerper ingebrachte doelstellingen gaat.
Het is niel mogelijk om de intentionele taal, waarin het informatieverwerkende proces wordt beschreven, logisch te herleiden dat is strikt te reduceren - tot een beschrijving van elektronische processen in de computer. Wèl is het mogelijk de fysische
toestanden m de computer aan te wijzen, die noodzakelijk en voldoende zijn om de mstrukties van het programma te realiseren.
Een computer-programma is derhalve empirisch
reduoeerbaar
tot een
beschrijving m termen van machineoperaties.
Het voorbeeld van de programmagestuurde computer geeft daarom steun aan de opvatting, dat ook bij de mens psychische processen in principe empirisch reduceerbaar zijn tot kausale fysischchemische processen in het zenuwstelsel. De gecompliceerdheid van
het menselijke cognitieve funktioneren, en méér nog van de hersenen, maakt het echter onwaarschijnlijk, dat deze empirische reduktie praktisch wordt doorgevoerd. Men kan hoogstens hopen op
overbruggende uitspraken, die globale korrespondenties aangeven
tussen psychologische en fysiologische begrippen.
Empirische reduktie, in welke vorm dan ook, zal nimmer inhouden, dat de beschnjvingswijze van de psychologie overbodig wordt.
Het is integendeel de taak van de psychologie om betere modellen
te ontwikkelen over het menselijke denken, verlangen en beslissen.
Het is vervolgens aan de neuro-fysioloog om de verbinding te leggen van deze in intentionele termen beschreven processen naar kau16?

sale processen in het zenuwstelsel. De 'information processing
approach' veronderstelt een dergelijke verbinding en heeft daarom - alle onopgeloste vragen ten spijt - geen moeite met de aanname van 'plannen', 'intenties' en 'schemata', die het lichamelijke gedrag sturen.
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6. INPASSING VAN AFFEKT IN НЕТ MODEL

^¿f'reuä
lezen met de bedoeling om zijn theorie ordelijk en konsistent weer te geven, brengt het gevaar met zich mee, dat men
samenhang aanbrengt, daar waar Freud deze samenhang niet heeft gezien. Bij ieder groot denker stuit men wel op gedachten en redeneringen, die in het licht van latere theoretische ontwikkelingen
'modern' aandoen. De verleiding is dan groot om uit terloopse opmerkingen en verspreide denkbeelden tot een weldoordachte theorie
'avant la date' te konkluderen.1 Het is echter - om met Freud te
spreken - "... etwas anderes ..., eine Idee ein oder mehrere Male
in Form eines flüchtigen Aperçus auszusprechen - als: ernst mit
ihr zu machen, sie wörtlich zu nehmen, durch alle widerstrebenden
Details hindurchzuführen und ihr ihre Stellung unter den anerkantten Wahrheiten zu erobern" (1914 , p. 52). Hoe elegant Freuds
theorie over affekt ook valt in te passen en soms letterlijk samenvalt met hedendaagse theorievorming, het heeft geen zin zich
te ontveinzen, dat bepaalde samenhangen in Freuds theorie voor
ons alleen reliëf krijgen en ons opvallen, omdat wij er vanuit de
eigentijdse wetenschap naar kijken.
In plaats van Freud inzichten toe te dichten die hij in die
vorm niet heeft gehuldigd, wil ik daarom in dit hoofdstuk steeds
proberen aan te geven, waar naar mijn gevoel eigen interpretatie
iets toe of afdoet aan Freuds uiteenzetting. Voorop blijft staan,
dat ik Freud zo getrouw mogelijk wil volgen en alleen daar ordenend ingrijp, waar het niet anders kan, dat wil zeggen waar een
onopgelost probleem ligt of een schakel ontbreekt, die essentieel
is voor de uitwerking van de afreageer-theorie tot een 'effektieve procedure'.2 Eén van deze interpretatie-momenten heeft betrekking op de verhouding tussen psychologie en fysiologie in Freuds
theorie. Een ander, belangrijk interpretatie-moment is gelegen in
de accentuering van Freuds opvatting over de rol van attributieprocessen in het ontstaan van affekt.
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6.1. Freuds dilemma en een oplossing
In Freuds schema

(zie paragraaf 4.2) staan psychische proces-

sen die op voorstellingen betrekking hebben, tegenover fysiologische processen die in een 'Endorgan' hun oorsprong vinden. Uit het
samenspel tussen beide soorten processen ontstaat het affekt. Figuur 10 geeft deze stand van zaken nog eens in zijn meest elementaire vorm weer.

bewuste
voorstellingen

cognitieve
verwerking

L.T.M.

A 1
affektbeleving

arousalsysteem

arousal

Figuur 10. Basisschema van Freuds affekt-theone
Het zijn volgens Freuds beschrijving autonome processen in bepaalde organen

(bijvoorbeeld de geslachtsorganen), die een excita-

tie-niveau teweeg brengen, een somatische soanning. In Figuur 10
vat ik deze processen zeer algemeen samen door van een 'arousalsysteem' te spreken, dat arousal produceert. De invoering van de
term 'arousal' zal ik verderop nader verantwoorden. Kaar wij zagen
vormt de lichamelijk arousal op zich niet een affekt-toestand. Het
affekt ontstaat eerst doordat deze arousal bepaalde voorstellingen
aktiveert, waarna de arousal in het licht van deze voorstellingen
wordt geëvalueerd

('verwertet'). Het geheel van aktivermg van

voorstellingen en evaluatie van arousal is in Figuur 10 beknopt
aangeduid als ëën proces 'cognitieve verwerking'. Dit proces heeft
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tot invoer arousal (pijl 1) en kan voorstellingen uit het geheugen (L.T.M.) in het bewustzijn plaatsen, waarna op grond van arousal en voorstellingen de eigen toestand als affekt wordt onderkend
en benoemd (affekt-beleving). Affekt kan ook langs de omgekeerde
weg ontstaan, doordat zich op cognitief niveau een onverenigbaarheid tussen voorstellingen voordoet, die ertoe leidt dat het arousal-systeem in werking treedt (pijl 2). In de afreageer-theorie
gaat het primair om affekt in deze laatste zin, om affekt van psychische oorsprong, in onderscheid met affekt in de eerste zin,
dat van louter fysiologische oorsprong is.
Met voorbijgaan aan de details geeft het schema in Figuur 10
Freuds probleem kompakt weer: in de beschrijving van affekt grijpen twee volstrekt heterogene begrippenstelsels in elkaar, waarvan het ene over 'voorstellingen' spreekt, terwijl het andere uitsluitend over anatomisch-fysiologische gegevenheden handelt. Dit
probleem doet zich niet alleen of in de eerste plaats bij de beschrijving van affekt voor, het is het centrale probleem in Freuds
neurosentheorie.
De oplossing die Freud in eerste instantie nastreeft, is de
herleiding van alle psychologische begrippen tot neurofysiologische, die de onderliggende processen in de hersenen beschrijven.
Er zou dan êën natuur-wetenschappelijke beschrijvingsniveau resteren. Tegen de achtergrond van onze huidige neuro-psychologlsche
kennis en geleerd door onze ervaringen met de verhouding tussen
programma en machine bij .computers, weten wij thans dat Freud
zich een onmogelijke taak stelde. Na tachtig jaar moeten wij nog
steeds tot dezelfde konklusie komen als waartoe Freud zich gedwongen zag: we weten te weinig over de neurale korrelaten van
cognitieve processen om tot een doeltreffende neuropsychologische
theorie omtrent cognitie in staat te zijn.3 Wat voor de huidige
neuro-psychologie geldt, gold in nog veel sterkere mate voor de
I9e-eeuwse. Freud moest dan ook zijn poging opgeven en de juistheid erkennen van het standpunt, dat Breuer al in de 'Studien'
pijnlijk duidelijk had geformuleerd: "Psychische Vorgänge sollen
in der Sprache der Psychologie behandelt werden, ja, es kann eigentlich gar nicht anders geschehen. Wenn wir statt 'Vorstellung'
'Rindenerregung' sagen wollten, so würde der letztere Ausdruch
nur dadurch einen Sinn für uns haben, dass wir in der Verkleidung
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den guten Bekannten erkennen und die 'Vorstellung' stillschweigend wieder restituieren. Denn während Vorstellungen fortwährend
Gegenstände unserer Erfahrung und uns in all ihren Nuancen wohlbekannt sind, ist 'Rindenerregung' für uns mehr ein Postulat, ein
Gegenstand künftiger, erhoffter Erkenntnis. Jener Ersatz der Termini scheint eine zwecklose Maskerade" (Freud & Breuer, 1895/1970,
p. 149) .
Het betekent voor Freud, dat hij voor een dilemma komt te
staan: neuroloog blijven of psycholoog worden. Freud kiest voor
het laatste. Het feit dat hij er vanaf ziet de neurale korrelaten
aan te geven van begrippen als 'voorstelling', 'verwerking', 'verdringing', enzovoort, lost echter het probleem, dat in Figuur 10
geschilderd wordt geenszins op. Het klemt nog sterker dan voorheen
en wordt met name akuut iedere keer als Freud een verklaring moet
geven voor het ontstaan van somatische symptomen als gevolg van
een psychische gebeurtenis. Freud blijft aan de twee-eenheid zoals in Figuur 10 geschetst vasthouden, maar kan bij alle verzekeringen dát een 'psychische Erregung' in lichaamsinnervaties wordt
omgezet, niet duidelijk maken hoe deze overgang mogelijk is.
Keren wij nu terug naar de uitgangsvraag, zoals wij die eerder formuleerden: "Moeten wij evenals Freud naar één, neuro-psychologisch model streven, dat zowel zijn psychologische als zijn
fysiologische denkbeelden omvat? Of doen wij er beter aan, vooruitlopend op Freuds eigen keuze, de fysiologische kant van het
probleem te laten schieten en ons te beperken tot de psychologische theorie?"
Wat de eerste vraag betreft zal het duidelijk zijn, dat een
komplete neuropsychologische versie van de afreageer-theorie,
zelfs als wij van de modernste inzichten gebruik maken, ver achter
de horizon van het mogelijke ligt. De neuro-psychologie is tot op
heden niet in staat de korrespondenties aan te geven tussen 'voorstellingen', 'gedachten' en toestanden van de hersenen.
In feite zijn wij, wat deze neurofysiologische korrelaten betreft, nog steeds aan gewezen op 'künftiger, erhoffter Erkenntnis'
Wij moeten er daarom van afzien Freuds neuro-psychologische denkbeelden in de formalisering van de afreageer-theorie te betrekken.
Om nauwkeurig te zijn: wij zullen psychische processen uitsluitend
in psychologische begrippen behandelen.
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Een en ander betekent echter niet, dat het fysiologische aspekt van de door Freud beschreven verschijnselen volledig buiten
beschouwing kan worden gelaten. Bi] 'voorstellingen' en 'gedachten' kan men zich nog beperken tot zuiver psychologische theorievorming; bij een verschijnsel als affekt is dit onmogelijk. Affekt
is een fenomeen dat - naar wij herhaaldelijk vaststelden - er om
vraagt om zowel naar zijn psychologisch als fysiologisch aspekt
beschreven te worden. Nog sterker geldt dit voor het konversieverschijnsel. Evenals Freud willen wij daarom vasthouden aan de
twee-eenheid van psychische en somatische processen, zoals die in
zijn eenvoudigste vorm is afgebeeld in Figuur 10.
Wij doen dit door het stelsel in Figuur 10 nadrukkelijk op te
vatten als een hiërarchisch
systeem,
dat uit twee subsystemen bestaat, die elk op een verschillend abstraktie-niveau worden beschreven: een psychologisch en een fysiologisch subsysteem. Tot
het eerste rekenen wij alle processen die wij onder de noemer
'cognitieve verwerking' hebben samengevat. Tot het tweede rekenen
wij de systemen die arousal en motorische responsen produceren.
6.2.

Affekt als 'multileveled phenomenon'

De invoering van de term 'subsysteem' lost natuurlijk het probleem niet op hoe dergelijke heterogene subsystemen met elkaar
kunnen interakteren. Door vast te houden aan een psychologische
beschrijving van het ene systeem en een fysiologische van het andere, staan wij in feite voor hetzelfde probleem als Freud. Voor
de oplossing van het probleem kunnen wij nu echter, m onderscheid
met Freud, een beroep doen op onze kennis van informatie-verwerkende systemen. Door de opkomst van de computer als informatie-verwerkende machine, hebben wij voor het eerst een konkreet voorbeeld voor
ogen van de empirische herleidbaarheid van psychologische begrippen, bijvoorbeeld de 'conceptualisatie' van Schänk, tot fysische,
- een patroon van elketromagnetische toestanden in een aanwijsbaar
onderdeel van de computer. Bij de computer kunnen wij begrijpen
hoe een gebeurtenis op programmaniveau, bijvoorbeeld de verwerking van een bepaalde conceptualisatie, tot een gebeurtenis op
fysisch niveau leidt, bijvoorbeeld het in werking treden van een
regeldrukker. (Men denke aan de dialoog tussen TALESPIN en gebruiker via een terminal.) Men kan in zo'η geval niet zeggen dat de
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conceptualisatie de oorzaak

is van de bewegingen van de regeldruk-

ker, wél dat hij deze bewegingen stuurt.

En dit is mogelijk, omdat

het abstrakte, psychologische begrip 'conceptualisatie' tevens
geïncarneerd is in welomschreven elektronische toestanden en processen in de computer. Op dit laatste beschrijvingsniveau nu kan
de fysische oorzaak-gevolg keten precies worden gevolgd, die de
verbinding legt tussen het fysische substraat van de conceptualisatie en de eveneens fysische bewegingen van de regeldrukker.
Hoewel wij strikt genomen de aansluiting tussen psychische
gebeurtenissen
beurtenissen

(bijvoorbeeld voorstellingen) en fysiologische ge-

(arousal) evenmin doorzien als de 19e-eeuwse neuro-

psychologie, geeft de analogie met de informatie-verwerking door
computers, die wij wél doorzien, ons de vrijheid om binnen één
systeem een psychologische sub-systeem aan een fysiologisch te
koppelen. De programma-gestuurde computer laat ons zien hoe een
dergelijke interaktie, die men altijd strijdig achtte met de basiswetten van de natuurwetenschap, in principe kan worden verklaard.
Het feit dat wij ter beschrijving van het verschijnsel 'affekt' een hiërarchisch systeem-concept nodig hebben, waarin twee
subsystemen op een verschillend abstraktie-niveau worden beschreven, is in ruimer verband gezien niet zo'η gewone zaak. In de wer
kelijkheid die ons omringt, hebben wij voortdurend te maken met
verschijnselen die niet uitputtend beschreven kunnen worden, ten
zij men zich op meer dan één beschrijvingsniveau beweegt. De overvloed van dergelijke

'multilevel' verschijnselen en de ervaring

van de verschillende deel-disciplines, dat men voor de oplossing
van bepaalde problemen met het eigen begrippen-apparaat alléén
niet uitkomt, heeft de laatste jaren de belangstelling doen groeien voor wat men 'multilevel systeem-analyse' noemt. Een aanzet tot
een theorie over hiërarchische, multilevel systemen is te vinden
in het werk van Mesarovic, Macko en Takahara

(1970) . Bij affekt

hebben wij nu te maken met wat in deze theorie een

'multileveled

phenomenon' heet. Ik kan dit begrip niet beter verduidelijken dan
door het voorbeeld over te nemen, dat Mesarovic e.a. aan biologisch onderzoek op het gebied van de cel-differentiatie ontlenen.
Het proces van cel-differentiatie kan niet goed onderzocht
worden indien men zich tot het cellulaire niveau beperkt en uit174

sluitend let op zulke morfologische karakteristieken als vorm,
struktuur, enzovoort. De mogelijkheid om veranderingen te bestu
deren neemt aanzienlijk toe, wanneer men deze veranderingen op
een lager, sub-cellulair,

molekulair niveau observeert. Voorts

blijkt cel-differentiatie eerder plaats te vinden wanneer de cel
deel uit maakt van een cel-aggregaat met een zekere omvang en be
staande uit ongelijksoortige cellen. Suvra-cellulaire

aspekten

spelen daarom een belangrijke rol. De konklusie die uit deze be
vindingen getrokken moet worden, luidt dan ook: "What we must do
is to recognize that we have a multileveled phenomenon, and that
part of our problem is to unravel the relationship between the
levels" (Mesarovic e.a., 1970, p. 3 1 ) .
Het verschijnsel affekt is van dezelfde orde als dat van de
cel-differentiatie. Men kan het m e t beschrijven, tenzij men het
van uit verschillende abstraktieniveaus tegelijk benadert en her
haaldelijk

'oversteekt' van het ene abstraktieniveau naar het an

dere. Zegt men van iemand dat hij 'woedend' is, dan kan men zowel
doelen op wat hij denkt (cognitief niveau), als оіэ waarneembare
lichamelijke veranderingen

(fysiologisch niveau), op de interper

soonlijke relaties van de betrokkene

(sociaal-psychologisch ni

veau) enzovoort. Voor het wetenschappelijk onderzoek en de theo
rievorming over affekt rijst hier het algemene probleem

'how to

cross levels', dat wil zeggen hoe de verschillende abstraktie
niveaus

aan elkaar gerelateerd moeten worden

(vgl. Bradley, 1968,

p. 4 1 ) . Het psycho-fysisch probleem is in dit opzicht niet een
uniek probleem. Men kan met evenveel recht de aandacht richten
op de relatie tussen psychologische en sociologische beschrijving
van affekt.^
Feit is echter dat in de afreageer-theone vooral de relatie
tussen psychologisch en fysiologisch abstraktieniveau centraal
staat. Freud brak zich over deze relatie vergeefs het hoofd en in
de formulering van de af reageer-theone stuiten we dan ook veel
vuldig op aarzelingen betreffende het juiste beschrijvingsniveau
van de verschijnselen. Bij ieder psychologisch concept dat hij
invoert, hoort men Freud als het ware denken: "Vielleicht wäre es
richtiger zu sagen: Das sind überhaupt nicht Vorgänge psychischer
Natur, sonders physische Vorgänge ..." (1894 , p. 6 7 ) . Voorzover
deze aarzelingen niet hardop worden geuit, komen zij tot uitdruk175

in tweeslachtige formuleringen. Zo worden de termen 'Affektbetrag'
en 'Erregungssumme1 naast elkaar gebruikt (1894 , p. 74), zonder
dat de relatie tussen de twee termen wordt opgehelderd. Is het de
ene keer het 'Nervensystem' dat in de affekttoestand van de angst
geraakt, het volgende moment krijgt in eenzelfde zinsverband de
term 'Psyche' de voorkeur (Freud, 1895 , p. 338, vgl. Spehlmann,
1953, p. 51ff).
De opvatting van Freuds theorie als een 'multilevel systeem'
biedt een uitweg uit deze dilemma's. Door een psychologisch subsysteem te onderscheiden, kunnen wij Freuds psychologische formuleringen geheel intakt laten. Door daarnaast een fysiologisch subsysteem te onderscheiden, kunnen wij over het lichamelijke aspekt
van de afreageer-theone in expliciet fysiologische termen spreken.5
Bi] de herlezing van Freuds uiteenzettingen vanuit dit 'multilevel'
schema, komt het er nu op aan de vaak ambigue uitdrukkingen waartoe Freud zich gedrongen ziet ('Affektbetrag', 'psychische Erregung') te vervangen door eenduidige, psychologische of fysiologische termen. Het kompakte schema van Figuur 10 willen wij daartoe
meer in detail doornemen. Wi] beginnen daarbij met de fysiologische komponent.
6.3. Arousal
Naar in paragraaf 4.1 werd uiteengezet neemt Freud aan, dat
bij affekt sprake is van een verhoogde excitatie-hoeveelheid in
het zenuwstelsel. Deze verhoging kan een gevolg zijn van fysiologische processen die samenhangen met de primaire behoeften van het
organisme, maar ook veroorzaakt worden door aktivering van pijnlijke voorstellingen. In het laatste geval worden endogene excitaties vrijgemaakt, waardoor het algemene excitatie-niveau (de 'Erregungssumme') stijgt. Overeenkomstig het konstantie-principe
wordt deze excitatie-hoeveelheid afgevoerd in een veelheid van
autonome en motorische responsen.
6.3.1.

'Somatische

Erregung',

' Erregung ssunme ' en

arousal

De idee van een energetisch niveau van het organisme, uit te
drukken in een kwantitatieve maat, heeft in de hedendaagse psychofysiologie vorm gekregen in het begrip 'arousal' of 'aktivatie'.
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Het is interessant te weten, dat wat wij thans 'arousal' of 'aktivatie' noemen werd geïntroduceerd onder de naam 'degree of excitation' (Duffy, 1934). Later gebruikt Duffy (1951) de term 'energy
mobilization'. De grondgedachte van Duffy is, dat in veel psychologische begrippen zoals drift, motivatie, emotie, de aanname ligt
besloten, dat energie vrijkomt die verbruikt wordt in gedrag. Dezelfde begrippen suggereren tevens als zou het bij verschillende
driften, emoties, enzovoort, om een energie gaan die specifiek
is voor de richting waarin het betreffende gedrag wordt gestuwd.
Eenvoudig gezegt: bij agressie zou het gedrag door een andere
energie worden gevoed, dan bij prestatie-drang. De richting en
het energetische aspekt van het gedrag zijn hier zodanig in één
concept (agressie, prestatie-drang, enzovoort) versmolten, dat
men - aldus Duffy - uit het oog verliest dat alle aktiviteiten
van het organisme, alle gedrag, door één energie gevoed wordt,
namelijk de energie die vrijkomt uit metabolische processen. "If
this be the case, the energy of emotions is the same as that of
drives, and the energy employed in implicit responses is the same
as that used in overt responses. In the light of these facts psychology requires the development and the utilization of an overall concept of energy-mobilization ..." (Duffy, 1951). Al in 1934
gebruikt Duffy de termen 'arousal' en 'aktivatie' als synoniemen
voor 'degree of excitation'. Tenslotte geeft ze in aansluiting
aan Lindsley (1951) en Woodworth S Schlosberg (1955) de voorkeur
aan de term 'aktivatie' (Duffy, 1962, p. 16). Omdat het woord 'aktivatie' in de afreageer-theorie al wordt gebruikt om het wekken
van voorstellingen aan te duiden (zie Hoofdstuk 2 ) , bedien ik mij
verder van het woord 'arousal'. Hoe verhoudt zich dit hedendaagse begrip 'arousal' tot de door Freud gebruikte begrippen 'somatische Erregung' en 'Erregungssumme'?
Vooropgesteld moet worden dat wij bij Freud geen uitgewerkte
fysiologie van de emotie aantreffen. Wat wij in paragraaf 4.1 in
samenhang weergeven, zijn fragmenten, bijeengegaard uit zeer diverse publikaties en manuskripten. Wanneer wij de moderne opvattingen over arousal en emotie er naast leggen, zien wij dat Freud
aan allerlei vragen die thans aktueel zijn, helemaal niet toekomt,
en dat het overzicht van zijn fysiologische denkbeelden eigenlijk
zeer schematisch blijft. Centraal is echter de idee van een alge177

meen energie-niveau, een 'Erregungssuirane' in het zenuwstelsel
(vgl. de uiteenzetting van Breuer, 1895/1970, p. 155ff over 'intrazerebrale Erregung'), die afvoer vindt in autonome en motorische responsen. Het onderscheid tussen veranderingen in autonome
funkties en veranderingen in het motorische responsie-systeem
wordt door Freud niet scherp aangezet. Als neuroloog is hl} echter
met deze onderscheiding terdege vertrouwd (1888 , p. 696), en bi]
zijn opsomming van de lichamelijke veranderingen bij affekt worden
steeds zowel veranderingen in vegetatieve funkties genoemd als
veranderingen in het willekeurige spierstelsel (1890, p. 294, 296).
De onderscheiding tussen de excitatie-toestand van respektievelijk
het centrale zenuwstelsel, het autonome responsie-systeem en het
motorische responsie-systeem is in feite zo elementair, dat het
ons niet verwondert als in de hedendaagse arousal-literatuur dezelfde indeling wordt aangehouden. Men maakt dienovereenkomstig
onderscheid tussen elektro-kortikale arousal, autonome arousal en
motorische arousal (vgl. Kok, 1973, p. 6, Bruma, 1975). Wanneer
Freud in het algemeen over 'somatische Erregung' spreekt, komt dit
begrip nog het meest overeen met wat wij thans de algemene arousaltoestand van het organisme noemen. Het begrip 'Erregungssume' of
zoals Breuer het uitdrukt de 'intrazerebrale tonische Erregung'
is verwant aan wat tegenwoordig elektrokortikale arousal wordt genoemd.
Het feit dat ik de ouderwetse termen van Freud tracht te vervangen door hedendaagse equivalenten, heeft tweeërlei doel. De
hedendaagse begrippen hebben een meer eenduidige betekenis en
hun gebruik heft daarom ambiguïteiten in Freuds terminologie op.
In de tweede plaats wordt daarmee de brug geslagen van Freuds
theorie naar een omvangrijk corpus van empirische evidentie aangaande 'arousal'. Met het gebruik van de term 'arousal' is overigens de vraag niet geheel opgehelderd hoe wij deze arousal een
plaats geven in het tot dusver geformuleerde model. In het voorgaande hebben wij betoogd dat het mogelijk is Freuds theorie op
te vatten als een systeem dat uit een cognitief sub-systeem bestaat dat interakteert met een fysiologisch, arousal-producerend
sub-systeem. In principe is het mogelijk bij dit arousal-producerend systeem te denken aan het gehele organisme, dus zowel aan
elektrokortikale, als aan autonome en motorische arousal. De
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vraag is echter of Freuds theorie werkelijk een interaktie veronderstelt tussen elk van deze vormen van arousal en het cognitieve
systeem.
6.3.2.

Psyahologisch

funkt-ionele

arousal

Deze vraag raakt een omstreden punt in de moderne theorie-vorming over arousal en emotie. Verhelderend is de diskussie die
Mandier (1975, p. 126ff) eraan wijdt. Hij wijst erop, dat men onderscheid moet maken tussen soorten fysiologische variabelen, namelijk die welke psyohologisah
funktioneel
zijn en die welke psyahologisch
non-funktioneel
zijn. Tot de eerste kategorie behoren
die fysiologische variabelen waarvan kan worden aangetoond dat
zij als invoer fungeren voor het cognitieve systeem en langs deze weg invloed uitoefenen op het gedrag en de beleving van de
persoon. Men wordt bijvoorbeeld gewaar dat zijn hart sneller klopt,
dat men 'een brok in de keel krijgt', enzovoort. Van de tweede kategorie van fysiologische variabelen is daarentegen niet bekend of
zij op enigerlei wijze invoer levert voor het cognitieve systeem.
Tot deze kategorie behoren autonome responsen zoals fluktuaties
in de huidweerstand, lichaamstemperatuur, enzovoort, die weliswaar belangrijke indikaties opleveren over de reaktie van het lichaam in bepaalde emotionele situaties, maar die voorzover men
weet geen effekt hebben op de cognitieve organisatie. De mens
wordt ze niet gewaar en ze spelen in zijn cognitief funktioneren
vermoedelijk geen rol.
Men kan nu ten aanzien van elk arousal-fenomeen de vraag stellen inhoeverre het psychologisch funktioneel is voor het ontstaan
van de emotionele beleving. En hier lopen de meningen sterk uiteen. Mandier bijvoorbeeld meent dat de lichamelijke bijdrage tot
de beleving van affekt voornamelijk wordt geleverd door arousal
die geproduceerd wordt door het autonome responsie-systeem. Psychologisch funktioneel in deze arousal is alleen de algemene aktivatie-graad van het autonome systeem. Mandier verwerpt de gedachte,
dat de mens verschillende patronen van autonome arousal kan onderkennen en dan aan de hand van deze patronen zijn emotie benoemt:
".... the most likely candidate for a functional autonomic stimulus is general
autonomie
arousal,
which can, of course, vary in
degree but not in discriminable pattern" (Mandler, 1975, p. 128).
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Tegenover deze theorie staat de opvatting, dat mensen wel degelijk kunnen diskrimmeren tussen verschillende patronen van autonome arousal en dat de emotionele beleving bovendien beïnvloed
wordt door feedback van het motorische apparaat. Aanhanger van deze visie is onder andere Izard, die Mandiers werk dan ook kritiseert: "His (Handler's) insistence that the arousal component of
emotion is essentially undifferentiated physiological reaction
runs counter to solid evidence" (Izard, 1976). Izard wijst voorts
op de snelle en gedifferentieerde feedback van het motorische
systeem, met name van de gelaatsspieren, waarvan Mandier zijns
inziens de betekenis onderschat.
Verschillen van mening als deze zijn tekenend voor de huidige
stand van het onderzoek met betrekking tot arousal en emotie. De
vraagstellingen op het gebied van de perceptie van lichaamsreakties spitsen zich steeds verder toe, en wij moeten vaststellen
dat de meeste van deze vragen door Freud niet worden gesteld.
Wanneer wij Freuds formuleringen tegen deze achtergrond plaatsen,
komen niettemin enkele punten naar voren die karakteristiek zijn
voor zijn opvatting.
- Freud hecht voor de totstandkoming van de emotionele beleving
zowel betekenis aan autonome arousal als aan motorische responsies.
De motorische afvoer van excitaties en de gewaarwording van deze
afvoer is voor hem een wezenlijke konstituent van het affekt.
- In één geval, namelijk dat van de in zijn afvoer belemmerde
sexuele arousal, kent Freud betekenis toe aan het specifieke patroon van de arousal, dat er oorzaak van zou zijn dat de arousal
als 'angst' wordt benoemd. In zijn officiële publikatie (1895 )
lanceert hij echter nog een andere hypothese, volgens welke het
veeleer de algehele verhoging van het excitatieniveau bij ontbrekende afvoer is, die hier tot de angstbeleving leidt. Wij bespeuren ook uit zijn woordkeus ("... dass manche Seelenforscher sogar
gemeint haben ... 1890, p. 294), dat de herleiding van affekten
tot specifieke arousal-patronen voor hem een extreem standpunt
is. De James-Lange theorie zal hij later scherp afwijzen (1916'17, p. 411).
- Typisch voor Freuds affekt-theorie is tenslotte de aanname, dat
lust en onlustgevoel berusten op de rechtstreekse gewaarwording
van het excitatie-niveau in het centrale zenuwstelsel. Zoeken wij
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naar parallellen voor deze hypothese in de hedendaagse arousalliteratuur, dan komen wi] uit bij het onderzoek naar de sub^ektieve beleving van kortikale arousal. Dit onderzoek leert allereerst
dat mensen niet spontaan in staat zi]n om tussen verschillende
kortikale arousal-toestanden (aan- en afwezigheid van alfa-ritme)
te onderscheiden; er is een leerproces voor nodig om zich dit ver
mogen eigen te maken (Kamiya, 1969). De aanvankelijke veronder
stelling dat een laag aktivatieniveau (alfa-ritme) steeds gepaard
zou gaan met een gevoel van aangename ontspanning (Nowlis & Ka
miya, 1970, Brown, 1970) blijkt niet houdbaar (Travis, Kondo &
Knott, 1975).
Voor de inpassing van de arousal-komponent in het tot dusver
uitgewerkte model van de afreageer-theone komen wi] tot de vol
gende konklusies.
Wij blijven het dichtst bij Freuds formuleringen wanneer wij
aan het cognitieve systeem zowel
als

een

Motorbsch

Незропзге

Systeem

een

Avtonoom

Responsze

Systeem

koppelen. Het is eveneens te

verantwoorden wanneer wij wat het eerste systeem betreft slechts
één ongedifferentieerde autonome arousal onderscheiden. In afwijking van Freuds theorie doen wij echter geen poging om voor kortikale arousal een aparte plaats in te ruimen in het model. De
geringe empirische evidentie (zie boven) voor een rechtstreekse
gewaarwording van het excitatie-niveau in het centrale zenuwstelsel vormt de voornaamste reden voor deze ingreep. Daar m Freuds
visie het excitatie-niveau in het centrale zenuwstelsel zich direkt uitdrukt in autonome en motorische resoonsies, geef ik er de
voorkeur aan om in het model deze responsies als psychologisch
funktionele Indikatoren voor het algehele excitatie-niveau in het
zenuwstelsel te hanteren. Deze ingreen laat de belangrijke rol
van het algehele excitatie-niveau in Freuds theorie, en daarmee
verband houdend van het konstantie-principe, onaangetast. Wij
zullen verderop zien hoe het konstantie-principe in het model
funktioneert. Wêl zal de relatie tussen lust-onlust en excitatieniveau een andere interpretatie behoeven. Deze andere interpretatie was echter toch al noodzakelijk, gezien de tegenstrijdigheid
waartoe Freuds hypothese van een lineaire korrelatie voert (zie
paragraaf 4.2.2).
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Figuur

^

AROUSAL

11. Affekt in Freuds afreageer-theorie
( w a t i n F i g u u r 10 ' c o g nitieve verwerking' heet is hier toegespitst t o t
'evaluat o r ' ; m o t o r i s c h en a u t o n o o m r e s p o n s i e s y s t e e m vormen e e n
meer g e d e t a i l l e e r d e i n v u l l i n g van h e t ' a r o u s a l s y s t e e m '
in Figuur 10).

F i g u u r 11 l a a t nu z i e n hoe in de a f r e a g e e r - t h e o r i e a f f e k t o n t s t a a t .
Een t r a u m a t i s c h e e p i s o d e , d i e opnieuw bewust wordt (BEWUSTE EPISODE) of d i e a l l e e n g e a k t i v e e r d wordt maar n i e t bewust wordt (ALIST),
v e r o o r z a a k t een s t i j g i n g van h e t e x c i t a t i e - n i v e a u d i e a f v o e r v i n d t
v i a h e t AUTONOME RESPONSIE SYSTEEM waardoor AROUSAL o n t s t a a t , en
v i a h e t MOTORISCHE RESPONSIE SYSTEEM waardoor ( a l of n i e t z i c h t b a r e ) MOTORISCHE RESPONSIES o p t r e d e n . A r o u s a l en m o t o r i s c h e r e s p o n s i e s w o r d e n ' v e r w e r t e t ' (EVALUATOR) i n h e t l i c h t van de a a n w e z i ge c o g n i t i e s . Deze e v a l u a t i e l e i d t t o t een benoeming van de e i g e n
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toestand als een specifieke affekt-toestand (AFFEKTBELEVING).
6.3.3.

Plan-interruptie

en

arousal

In Hoofdstuk 3 heb ik getracht aannemelijk te maken, dat de
onverenigbaarheid tussen voorstellingen die zich in een traumatische episode voordoet, geïnterpreteerd kan worden in termen die
door Schänk & Abelson zijn ingevoerd voor de representatie van
kennisstrukturen. Wat Freud 'onverenigbaarheid' noemt, komt overeen met de blokkering van een plan voor het bereiken van een doel.
Wanneer daarom in Freuds formulering onverenigbare voorstellingen
een excitatie-stijging oproepen, die zich in autonome innervaties
uitdrukt, kunnen wij dit nu als volgt preciseren: de
blokkering
van een plan op cognitief
niveau stelt
het autonome responsie
systeem in werking,
waardoor arousal
ontstaat.6
Met deze formulering
wordt een theoretische opvatting verwoord die in het moderne emotie-onderzoek een belangrijke plaats inneemt. Al bij Hebb (1946)
treffen wij de stelling aan, dat angst samenhangt met de disruptie
van temporeel en ruimtelijk georganiseerde cerebrale aktiviteiten.
Naarmate men daarna meer oog krijgt voor het planmatige aspekt
van het menselijke handelen, zien wij dat ook de relatie tussen
plan-interruptie en emotie sterker wordt benadrukt (vgl. Miller,
Galanter & Pribram, 1960, p. 114, Pribram, 1970).
Mandier (1975) geeft aan deze relatie zijn meest algemene
vorm. In zijn recente, breed-opgezette studie, 'Mind and Emotion'
wordt plan-interruptie de determinant van arousal: "I shall maintain the major thesis that interruption has as its most important
consequences the innate arousal of ANS - that it is the prime preprogrammed releaser of the autonomic nervous system" (ib., p. 161).
Mandlers werk is niet alleen interessant vanwege het feit dat zijn
opvatting over plan-interruptie en arousal zo goed past in onze
uitwerking van de afreageer-theorie. In veel ruimere zin vinden
wij hier een integratie van moderne cognitieve psychologie en kennis omtrent emotioneel gedrag, onder nadrukkelijke verwijzing naar
oudere formuleringen, in het bijzonder die van Freud. Daarmee
schept Mandier een kader, waarbinnen het mogelijk wordt de verbinding te leggen tussen theorieën over cognitieve representatie,
zoals die van Schänk en Abelson, hedendaagse attributie-theorieën
over emotie, ën psychoanalytische theorie.
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In Mandiers visie is van plan-interruptie sprake als zich in
een georganiseerde aktie- of denk-sequentie een input voordoet,
die niet in deze organisatie past en er ook niet door kan worden
geassimileerd, zodat de aktie- of denksequentie moet worden onderbroken (vgl. p. 154, 169). Hij geeft een overzicht van onderzoeksgegevens en theoretische overwegingen met betrekking tot de relatie tussen plan-interruptie en arousal. De ruimte ontbreekt hier
evenwel om er uitvoerig op in te gaan. Eên onderdeel van Mandiers
uiteenzetting verdient echter nader aandacht. Het betreft de
vraag welke funktie arousal heeft bij de interruptie van een plan.
In Freuds termen: waarom komt endogene excitatie vrij, wanneer iemand met onverenigbare voorstellingen wordt gekonfronteerd? Is
het niet een nodeloos toevoegsel aan het systeem? Op deze vragen
krijgen wij bij Freud nauwelijks antwoord. Hij heeft het al moeilijk genoeg met te verklaren hoe endogene excitatie kan ontstaan
wanneer alleen een voorstelling wordt geaktiveerd. Hij moet er speciale 'sleutelneuronen1 voor uitvinden. De vraag naar de funktie
van de arousal komt alleen in een verwijderd verband aan de orde:
alle lichamelijke verschijnselen bij emotie berusten, 'wie uns
Darwin gelehrt hat', op oorspronkelijk zinvolle en doelmatige reakties (1895d, p. 251).
Mandier (1975, p. 154) stelt zich de vraag eveneens en brengt
twee gedachten naar voren:
- Arousal bij interruptie van een planmatige gedrags-sequentie
heeft allereerst overlevingswaarde, omdat het het organisme
prepareert voor onmiddellijke vlucht of gevecht ('emergency'syndroom van Cannon, 1915) .
- Het autonome zenuwstelsel fungeert daarnaast als een additioneel signaalsysteem. Verhoogde arousal maakt het individu meer
alert voor zijn omgeving en stimuleert tot informatie-zoekend
gedrag.
Het is Mandiers overtuiging dat een zorgvuldige analyse van
het alledaagse planmatige handelen van de mens, nauwkeuriger hypothesen zal opleveren omtrent de relatie tussen plan-interruptie
en arousal. Wanneer wij zijn suggesties in deze richting lezen
(bijvoorbeeld p. 171) dan frappeert het hoezeer het begrinpenstelsel dat Schänk & Abelson ontwikkelen, voorziet in de theoretische
lakunes die Mandier signaleert.
1Θ4

De behoefte aan nauwkeuriger denkbeelden over de relatie tussen plan-interruptie en arousal wordt voelbaar, zodra W13 deze
relatie als een funktie in een computerprogramma willen weergeven.
Het enige wat de theorie zegt is, dat bi] plan-mterruptie arousal wordt gegenereerd. In programmeer-termen zou men het autonome
respons systeem kunnen weergeven als een funktie, die een kwantitatieve grootheid genereert 'op aanwijzing van' het cognitieve
systeem. Echter, welke aanwijzingen? De meest voor de hand liggende gedachte is om aan iedere interruptie-mogelijkheid in een plan
een eigenschap 'arousalwaarde' te verbinden. Vindt de interruptie
daadwerkelijk plaats dan wordt deze arousalwaarde gerealiseerd.
De moeilijkheid is echter dat niet iedere interruptie even zwaar
telt. Het feit dat men in een restaurant bij het betalen zijn portefeuille laat vallen, is een onbeduidende, gemakkelijk te herstellen interruptie. Het feit dat men niet genoeg geld bij zich
blijkt te hebben, geeft al aanmerkelijk meer commotie. Het feit
dat de portefeuille in het geheel niet te vinden is, mobiliseert
het organisme eerst recht! Naarmate kortom de interruptie ernstiger is, treedt méér arousal op. We ontkomen daarom niet aan de
vraag hoe de ernst van een interruptie moet worden bepaald. Aanzetten tot een theorie over plan-interruptie zijn bij Schänk &
Abelson te vinden:
Sommige plan-interrupties treden relatief regelmatig op, de aansteker doet het niet bij de eerste keer, de nietmachine is
leeg, de telefoon is in gesprek, enzovoort. Deze voorbeelden hebben allen betrekking op wat Schänk & Abelson 'instrumentele
scripts' noemen, routinehandelingen die geen doel zijn in zichzelf, maar die een subdoel vervullen voor het bereiken van andere doelen. Interrupties in deze instrumentele scripts zijn beperkt
in soort en door hun relatieve frekwentie hebben zich standaardvoorschriften ontwikkeld voor de opheffing van de interruptie:
herhaling (knip de aansteker nogmaals aan, telefoneer opnieuw),
of een voorschrift dat aangeeft hoe het obstakel (ontbrekende
nietjes) uit de weg kan worden geruimd (doe er nieuwe nietjes in).
Uit deze voorbeelden kan een eerste regel worden afgeleid omtrent de ernst van interrupties. ІпЬеггярігез
in een plan
zijn
niet ernstig
zolang
er gerede alternatieven
zijn reserve-plan
nen - om hetzelfde
doel alsnog te
bereiken.
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Nog een ander element speelt echter mee. In de voorbeelden
gaat het uitsluitend om een lage-orde-doel. Dit doel is niet op
zich belangrijk, maar alleen omdat de vervulling ervan een voorwaarde vormt voor een hoger doel, dat wellicht weer een subdoel
is voor een nog hoger doel. Het belang van de interruptie
op lager niveau hangt samen met het belang van het
hogere-orde-doel,
dat daardoor uiteindelijk
gevaar loopt.
Een funktionerende aansteker kan een middel (subdoel) zijn voor het roken van een sigaret, hetwelk op zijn beurt kan dienen voor ontspanning (E-ONTSPANNING) . Dezelfde aansteker kan echter ook het laatste middel zijn
om de vuurpijl te ontsteken, die de reddingsploeg moet alarmeren
teneinde gered te worden en het er levend af te brengen (C-GEZONDHEID).
Doelen kunnen gestapeld zijn in een hiërarchie van niveaus
en op ieder niveau zijn er zowel interruptie-mogelijkheden als
substitutie-mogelijkheden (vgl. Schänk & Abelson, 1977, p. 108,
Wilensky, 1978). De ernst van een interruptie hangt kennelijk van
minstens drie faktoren af: (1) of er andere plannen zijn waarmee
hetzelfde
doel kan worden bereikt, zo niet (2) of er doelsubstituten zijn die in belangrijke mate overeenkomen met het oorspronkelijke doel, zo niet (3) hoe belangrijk het einddoel is dat tenslotte onvervuld moet blijven.
Het is duidelijk dat Freud m de afreageer-theorie niet toekomt aan een zo toegespitste analyse van het verband tussen onverenigbare voorstellingen en sterkte van de 'somatische Erregung'. Freud presenteert zijn theorie op een globaler plan. De
bewering op zich dat de 'Erregung' bij zijn patiënten herleid
moet worden tot onverenigbare voorstellingen, heeft hier het volle gewicht. Een genuanceerde beschouwing over graden van onverenigbaarheid in verband met de sterkte van de 'Erregungs'-toestand mogen wij ook daarom niet verwachten, omdat het bij Freuds
patiënten steeds om een uiterst pijnlijke onverenigbaarheid gaat.
Dat wil zeggen om de finale blokkering van een Hoge-Orde-Doel.
Deze laatste overweging geeft voldoende houvast voor een eerste,
zeer eenvoudige vorm waarin de arousal-komponent kan worden geprogrammeerd .
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6.3.4.

Programmering

van

arousal

Omdat in het model uitsluitend sprake is van
traumatische
episodes, waarbij de ernst van de interruptie dus maximaal is,
kunnen wij voorlopig voorbijgaan aan het probleem hoe te differentiëren tussen ernstige en minder ernstige interrupties. In het model hebben we alleen te maken met episodes waarin Hoge-Orde-Doelen
zoals P-ZELFRESPEKT, A-LIEFDE, enzovoort, drastisch zijn geblokkeerd. Onze oorspronkelijke gedachte volgend, kennen wij aan deze doelen een eigenschap 'geïndiceerde arousal' (IA) toe, die
aangeeft hoeveel arousal geïndiceerd is als het betreffende doel
geblokkeerd wordt. In het model kan onder twee omstandigheden
arousal geïndiceerd zijn, namelijk wanneer een traumatische episode opnieuw in het bewustzijn komt, én wanneer één of meer traumatische episodes in het geheugen geaktiveerd zijn, maar niet bewust worden (ALIST in Figuur 11).
Het Autonome Resoonsie Systeem wordt gesimuleerd door een
funktie ARS. Deze funktie berekent allereerst de totale geïndiceerde arousal, behorende bij de bewuste episode plus een bepaalde fraktie van de geïndiceerde arousal behorende bij de gelijktijdig geaktiveerde doch niet bewuste episodes: IA = IA,
+ Sb *
r
bew
IA
. ( 0 < b < l ) . De parameter 'b' kan men verschillende waarden
geven. Freud stelt duidelijk dat aktivering van een pijnlijke episode arousal geeft, ook al is de episode niet bewust. Dit wil zeggen dat 'b' groter dan nul moet zijn. In principe zou men 'b' de
waarde '1' kunnen geven, zodat geïndiceerde arousal van geaktiveerde episodes even zwaar weegt als die van bewuste episodes. Dit
zou echter betekenen, dat verdringing van episodes géén voordeel
voor de betrokkene biedt in de vorm van arousal-reduktie. Freuds
theorie laat hier ruimte voor interpretatie.
Op basis van de geïndiceerde arousalwaarde (IA) wordt door de
funktie ARS arousal gegenereerd. Men kan hier denken aan een onmiddellijke realisering van de geïndiceerde waarde. Meer voor de
hand ligt het echter rekening te houden met de eigen traagheden
van het Autonome Responsie Systeem. Dit systeem heeft tijd nodig,
zowel om van het normale niveau over te gaan in een toestand van
hogere arousal, als om terug te keren tot het normale niveau (vgl.
Grossman, 1967, p. 502ff, Malmo, 1975, p. 149ff).
Omdat de funktie ARS arousal produceert op indikatie van be187

wuste cognities ên onbewuste, geaktiveerde cognities, terwijl de
EVALUATIE van de arousal alleen in het licht van de bewuste cognities geschiedt, lijkt er een ongerijmdheid te zijn ingebouwd
in het model. De arousal is altijd hoger dan de ene bewuste episode rechtvaardigt: Bij nader inzien is deze ongerijmdheid echter
slechts schijn. Een episode wordt door het cognitieve systeem nimmer in totale isolatie van andere episodische cognities verwerkt,
en wekt evenmin een eigen geïsoleerde arousal. Altijd resoneren
vroegere erop lijkende episodes mee, en deze episodes bepalen mede de totale arousal waarmee de huidige episode gepaard gaat.
6.4. Onwillekeurige motorische responsen
Wanneer het totale excitatie-niveau stijgt, vindt deze excitatie niet alleen afvoer in autonome responsies maar ook in innervaties van het motorische apparaat. Voorstellingen kunnen de oorzaak zijn van deze excitatie-toename. Eerder hebben wij Freud geciteerd, waar hij opmerkt dat zelfs bij het rustige nadenken in
voorstellingen er, alnaargelang de inhoud van deze voorstellingen,
kontinu impulsen gaan naar de gladde en gestreepte spieren. Freud
werkt dit verband tussen inhoud van voorstellingen en aard van
de motorische responsies niet uit. Hij wijst er echter op dat dit
verband z6 verfijnd is, dat het ons dikwijls in staat stelt iemands gedachten te raden op grond van nauwelijks merkbare motorische reakties.
De opgave een computerprogramma te ontwerpen dat conceptuele
strukturen verbindt met 'lichaamstaal', doet qua moeilijkheidsgraad m e t onder voor het ontwerpen van een verbale taai-generator. Binnen het bestek van deze studie kan nauwelijks een begin
van een oplossing worden gegeven. We moeten onze ambities hier
sterk inperken. Ik geef eerst enige algemene overwegingen over
de koppeling van een conceptueel systeem à la Schänk & Abelson
aan een motorisch responsie systeem. Daarna bepaal ik mij tot
die expressieve spierbewegingen waarvan wij nog hot meeste weten:
de uitdrukkingen van het gelaat, en tracht deze een plaats te geven m het tot nu toe ontwikkelde model.
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6.4.1.

Cognitief

en motorisch

systeem

Tot de conceptuele primitieven van Schänk behoren een drietal
ACTS, waarvan de inhoud niet is los te maken van het concept 'lichaam'. Het zijn MOVE, INGEST en EXPEL.
MOVE is de beweging van een lichaamsdeel van een dierlijk wezen (dus ook de mens) door datzelfde dier. MOVE is een belangrijke ACT, omdat hij bijna altijd onderdeel uitmaakt van de instrumentele conceptualisatie voor andere ACTS, zoals PTRANS, PROPEL,
GRASP. MOVE representeert op conceptueel niveau het meest direkt
de konkrete lichamelijke vorm waarin het menselijke handelen ingrijpt op de wereld.
INGEST is het opnemen van een objekt door een dier in het inwendige van dat dier. Alnaargelang de aard van de Objekten, vaste
stoffen, vloeistoffen, gassen, representeert INGEST 'eten', 'ademhalen', 'roken', enzovoort. EXPEL is de uitstoting (expulsie) van
een objekt uit het lichaam van een dier in de fysieke wereld.
Woorden die op uitscheiding betrekking hebben, worden door EXPEL
beschreven, zoals 'spuwen', 'zweten', 'huilen'.
Schanks primitieve ACTS zijn ontworpen om de betekenis van
taai-uitingen te representeren, voorzover de taalgebruiker deze
betekenis expliciet nodig heeft voor het begrijpen van de taaluiting. Wanneer in een bepaalde kontekst de zin wordt gelezen
'Jan

greep

ket

doosje

op de

tafel',

dan maakt de lezer van deze

zin een conceptuele representatie waarin een GRASP-act door ACTOR
Jan wordt verricht met als OBJEKT het doosje. Instrumenteel voor
deze GRASP-act zijn complexe bewegingen van arm, hand en vingers,
welke MOVE's echter slechts globaal gerepresenteerd worden. Een
veel nauwkeuriger representatie van een dergelijke grijphandeling
is vereist, wanneer we een robot willen konstrueren, die deze
handeling daadwerkelijk uitvoert als hij daartoe opdracht krijgt.
Befaamd is het programma van Winograd (1972), dat instrukties
in deze trant kan begrijpen, en waarin een arm op een beeldscherm
de gewenste handeling verricht. De nadruk ligt in Winograds programma op het taai-begrijpen; de omzetting van een conceptueel
gerepresenteerde instruktie als '(MOVEHAND (553 301 100))' in de
fysische beweging van de arm op het beeldscherm neemt slechts
een ondergeschikte plaats in (vgl. Winograd, 1973). Toch illus189

treert het programma hoe aan een abstrakte conceptuele struktuur
een konkrete, fysische aktie kan beantwoorden.
In de moderne literatuur over motorische verrichtingen geeft
men een belangrijke plaats aan 'motorische schemata', representaties van bewegingspatronen die in het geheugen liggen opgeslagen.
Deze schema's zijn relatief algemeen van aard. Wanneer een bepaald bewegingspatroon moet worden verricht (handtekening, wegschieten voetbal ) wordt naargelang de specifieke omstandigheden
een instantie van het betreffende schema geselekteerd. "The instance may be thought of as a stored representation of a path in
space through which the members of the body will move ... It is
like a computer program waiting to be read" (Pew, 1974, p. 31) .
In Pew's model wordt het bewegingsschema getransformeerd in een
'motor command string', welke tenslotte wordt omgezet in spierinnervaties.
Deze vluchtige excursie op het terrein van de menselijke motoriek laat zien, dat de conceptuele representatie van bewegingen,
zoals die wordt gehanteerd om de betekenis van taaluitingen te
expliciteren, m feite tot uiterst summiere aanduidingen beperkt
blijft. Wanneer wij lezen over iemand die een zware steen werpt,
wordt veel méér informatie geaktiveerd dan in een primitieve ACT
als MOVE vervat ligt. Tot dit méér zullen onder andere motorische
schemata behoren die wij zélf paraat hebben om dergelijk gedrag
uit te voeren. Zoals ook visuele beelden, taktiele voorstellingen,
enzovoort, worden gewekt. Schänk & Abelson (ib. p. 44) realiseren
zich dit. Het bedenken van een conceptuele representatie vormt
op zich echter al zo'η ingewikkeld probleem, dat zij deze bijko
mende representatie-modi laten rusten. Zij nemen echter aan, dat
mét de conceptuele representatie 'wijzers' worden opgeroepen, die
naar deze andere vormen van informatie verwijzen. Konkreet: aan
de conceptualisatie (ACTOR Jan<í=>MOVE OBJECT *HAND* FROM NIL TO
*NOSE*) zijn tevens wijzers gehecht, die op het visuele beeld
van de hand betrekking hebben, op dat van de neus, en op het motorische schema dat deze klasse van bewegingen representeert.
Zeer algemeen krijgen wij nu een indruk van de voorwaarden
waaraan een computerprogramma moet voldoen, dat bij de verwerking
van conceptualisaties tevens 'onwillekeurige' motorische responsen vertoont. Het zou onder de grove MOVE-conceptualisaties ver190

fijnde motorische schema's moeten hebben opgeslagen. Zoals een
SCRIPT meer gedetailleerd geinstantieerd wordt naarmate zich
meer wijzers naar dit script aanmelden, kan men zich indenken dat
ook een motorisch schema in meer detail wordt geaktiveerd, als
er vanuit conceptueel niveau vaker aan wordt geappelleerd. Bij
een bepaalde aktivatie-graad worden motorische impulsen, die onder kontrole staan van dit schema, gelanceerd.7

Nogmaals een voor-

beeld ontlenend aan de theorie van Schänk & Abelson, kan hier gedacht worden aan de PLANBOX THREATEN. Onder een dergelijke planbox zullen motorische schema's ressorteren die betrekking hebben
op de lichaamshouding, de beweging van de gelaatsspieren, enzovoort. Ook als de planbox 'THREATEN' slechts in gedachten wordt
uitgevoerd - men denkt vol wraakgevoelens terug aan een traumatische scène - zullen wijzers worden geplaatst bij de betreffende schema's. Deze schema's kunnen zodanig geaktiveerd raken, dat
de betreffende motorische responsen zich ten dele voltrekken,
- men balt de vuisten, klemt de kaken op elkaar, enzovoort.
Wat hier m

enkele zinnen wordt geschetst omvat m

feite een

research-programma van jaren. Willen wij toch iets van de motorische komponent in het model van de afreageer-theone opnemen, dan
moeten wij ons strenge beperkingen opleggen. Ik bepaal

mij verder

tot de spierreakties die aan de gelaatsuitdrukking ten grondslag
liggen.

6.4.?.

Gelaatsubtdrukkzngen

De beperking tot juist de gelaatsexpressie heeft meer dan één
reden. De voornaamste is wel dat het onderwerp goed onderzocht is
en wij hier aansluiting vinden bij resultaten van experimenteel
onderzoek. Dat niet alleen. Er ligt hier al een ontwerp-computermodel klaar
sen m

( F n j d a , 1965, 1969), dat zich zeer wel laat inpas-

het model van de af reageer-theone. Vanuit Freuds theorie

bezien is de beperking tot de gelaatsexpressie eveneens zinvol.
De psychoanalytische therapie voltrekt zich, zoals Freud het zo
fraai uitdrukt 'in der Abstinenz' (1919 a , p. 187). De situatie
waarin de patiënt op een canapé ligt, heeft zo niet tot doel dan
toch tot effekt, dat zijn motorische uitingsmogelijkheden sterk
zijn ingeperkt. Een uitzondering hierop vormt de expressieve motoriek van het gelaat. Freud maakt daarvan gebruik als hij de
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gelaatsuitdrukking van de patient als richtsnoer gebruikt om vast
te stellen of de patiënt nog dingen verheimelijkt, verdringt. "Die
Miene des Kranken muss es entscheiden, ob man wirklich an ein Ende
gekommen ist" (1895d, p. 299, vgl. p. 307).
Het opnemen van de gelaatsexpressie in het model is tenslotte
temeer aantrekkelijk, omdat de tot nu toe ontwikkelde modellen
(Colby, 1963, 1975) uitsluitend verbale en numerieke output kunnen
leveren. Een model waarin ook de gelaatsexpressie is opgenomen,
zou nieuwe mogelijkheden openen om de nonverbale komponenten in
de patiënt-therapeut interaktie te bestuderen.
Als men in de dagelijkse omgang spreekt over 'de uitdrukking
van emoties door het gelaat', bergt deze manier van formuleren
ongemerkt al een theorie over de gelaatsexpressie in zich, die tot
veel verschil van mening aanleiding heeft gegeven. Het is de opvatting van emotie als een zelfstandig fenomeen dat voorafgaat aan
de expressie, en van het gelaat als instrument dat de emotie naarbuiten toe vertolkt (vgl. Mandier, 1975, p. 84f). Daar tegenover
staat een visie, voor het eerst naar voren gebracht door William
James, die zegt dat de lichamelijke uitingen voorafgaan aan de
emotie en dat de emotie niets anders is dan de gewaarwording van
deze lichamelijke veranderingen. "... the more rational statement
is that we feel sorry because we cry, angry because we strike,
afraid because we tremble, and not that we cry, strike, or tremble,
because we are sorry, angry, or fearful, as the case may be"
(James, 1890 11 , p. 450).
De theorie van James is scherp gekritiseerd, in het bijzonder
door Cannon (1927), waardoor zij een tijd lang naar de achtergrond
is gedrongen. Met de opkomst van de attributie-theorieën over emotie heeft zij echter in gewijzigde vorm opnieuw aanhang gekregen.
Welke rol kent men thans toe aan de gelaatsexpressie? De meest
genuanceerde beschouwing treffen wij hier aan bij Frijda (1969,
p. 191ff, vgl. Strongman, 1973, p. 161, 169).
Voor zover emotie valt af te lezen uit iemands gedrag (waarvan wisselingen in de gelaatstrekken een onderdeel vormen), heeft
dit gedrag betrekking op, wat Frijda noemt, iemands 'positionaliteit'. Gezien het belang van het begrip geef ik letterlijk Frijda's definitie: "By this concept is meant, first, the structure
of the person's approach and withdrawal tendencies, and his atten192

tional propensities of that given moment. Expression realizes a
given structure of relations with the outer world, real of imaginary. Second, it comprises the structure of activity with which
this relational structure is realized; that is, the activation
level, the degree of control exerted over one's own activity, the
integration of this current activity in the activity stream"
(Fnjda, 1969, 191). Wanneer ik deze omschrijving tracht te verbinden met de theorie van Schänk & Abelson over doelgericht handelen, dan kan het begrip 'positionaliteit' begrepen worden als
de fase waarin iemand is bij de uitvoering van een plan tot het
bereiken van een doel. In Schänk & Abelson's theorie is een verhaal over mensen alleen begrijpelijk als een verhaal over menselijk doelgericht handelen. Uit wat iemand doet, is afleidbaar in
welk plan hij verwikkeld is, welke nabije en verderliggende doelen
hij nastreeft. De realisering van dit plan geschiedt door fysische interaktie met een buitenwereld welke bestaat uit konkrete
lokaties, Objekten, personen. De toewending tot en afwending van
deze lokaties, Objekten, enzovoort, vindt motorisch uitvoering
onder meer door de opheffing van het gelaat, openen dan wel sluiten van de mond, etcetera. Tegelijk heeft de interaktie met de
buitenwereld een sensorisch facet. Door het gebruik van de zintuigorganen (ogen open/dicht, oren spitsen) kan de omgeving in verschillende graden van opmerkzaamheid worden afgespeurd, al naargelang dit in het plan nodig is. Wat Fnjda nu in de eerste plaats
stelt, is dat via het motorische systeem (inklusief het gelaat)
van moment tot moment een relatie met de buitenwereld wordt gerealiseerd. In de tweede plaats meent hij dat daarbij onderscheid
kan worden gemaakt naar de wijze waarop deze relatie wordt gerealiseerd, namelijk als iets dat veel of weinig aktiviteit vergt,
als iets dat de actor wêl of niet onder kontrole heeft en past in
het in uitvoering zijnde gedrag.
Voor de opvatting over de betekenis van de gelaatsuitdrukking
heeft deze visie belangrijke konsekwenties. Als de bewegingen die
wij als expressief herkennen, funktionele bewegingen zijn in het
kader van iemands 'positionaliteit', dan percipiëren wij deze positionaliteit. Gelaatsuitdrukking en de betekenis van de gelaatsuitdrukking vallen vrijwel samen. "There is nothing 'behind' the
expressive activity which is expressed; rather, emotional expe193

rience is, in part, the consciousness of this positional activity
or its intention" ( F n j d a , 1969, p. 193).

6.4. ¿. Programmering

van

gelaatsuitdrukkingen

In Frieda's theorie bestaan gelaatsuitdrukkingen in motorische
responsies, die funktioneel zijn in het kader van iemands intentionele (planmatige) handelen in de wereld. Binnen de plan-hiërarchie
vormen deze motorische responsies de konkrete implementatie van
iemands toewending of afwending van Objekten m

zijn omgeving. Om

een programma te kunnen schrijven dat dergelijke motorische responsies realiseert, dient precies bekend te zijn waaruit deze responsies bestaan en bij welke plan-kondities zij worden ingeschakeld.
Met betrekking tot beide punten kan een beroep worden gedaan op
de resultaten van experimenteel onderzoek. Frijda & Philipszoon
(1963, heranalyse Frijda, 1969) lieten dertig foto's van verschillende gelaatsuitdrukkingen beoordelen op de aanwezigheid van een
groot aantal fysieke kenmerken, zoals: mondhoeken omhoog, mondhoeken naar beneden, ogen open, ogen dicht, frons, opgetrokken wenkbrauwen, enzovoort. Vervolgens werd een oordeel gevraagd over de
sterkte waarmee een bepaald kenmerk aanwezig was. Door een aantal
kenmerken tot één maat te kombineren, werden uiteindelijk metingen
verkregen van elf gelaatskenmerken. Faktoranalyse van deze metingen bleek te leiden tot vier onafhankelijke faktoren, globaal benoembaar als: I glimlachen versus fronsen, II al of niet geopend
zijn van de ogen, III algehele expressiviteit, en IV gespannenheid (vgl. Frijda, 1969, p. 185). De v a n a n t i e in de gelaatsuitdrukking kan met andere woorden grotendeels herleid worden tot het
gekombineerd voorkomen van een beperkt aantal onafhankelijk variërende onderdelen van het gelaat. Deze bevinding biedt aanknopingspunten voor een visuele simulatie van gelaatsuitdrukkingen. 8
Uitgegaan wordt van een standaard gezicht. Voor die onderdelen van het gezicht die blijkens het onderzoek het meeste gewicht
hebben in de totstandkoming van de gelaatsuitdrukking, worden programma's geschreven, die de verschillende variaties in deze onderdelen kunnen genereren op een beeldscherm. 9 De gelaatsuitdrukking
komt tot stand als het totaalresultaat van hetgeen de diverse subroutines opleveren die de stand van respektievelijk de ogen, de
mond, het voorhoofd, enzovoort berekenen.
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Is het met een dergelijk programma mogelijk gelaatsuitdrukkingen te simuleren, m è t opgelost is de vraag hoe deze gelaatsuitdrukkingen als motorische respons kunnen aansluiten op de plan-fase
waarin de persoon verkeert. Ook hier echter kunnen wij op de aanwijzingen afgaan die het onderzoek tot nog toe heeft opgeleverd.
In zijn beschouwing over positionaliteit volgt Frijda m feite
zorgvuldig de resultaten van diverse onderzoeken. Hij baseert zich
daarbij op wat mensen uit gelaatsuitdrukkingen kunnen afleiden omtrent iemands 'emotie'. Wanneer men alle emotie-termen die proefpersonen gebruiken faktoranalyseert, blijkt men grosso modo op
een viertal dimensies informatie te ontlenen aan de gelaatsuitdrukking. Kortheidshalve spreekt Frijda van EMF's, Expressive Meaning
Factors. Het zijn de in zijn definitie van positionaliteit reeds
genoemde faktoren: Tocwendmg - afwending, attentie - desinteresse,
aktivatie-graad, en beheersing. Frijda & Philipszoon korreleren
nu de scores op de EMF's met de gelaatstrekken. Er blijkt een sterke samenhang tussen beiden te bestaan: op basis van 11 gelaatskenmerken blijken de EMF-scores in belangrijke mate voorspelbaar, terwijl het omgekeerde eveneens geldt (vgl. Frijda, 1969, p. 183).
In zijn ontwerp-computermodel maakt Frijda van deze bevindingen
gebruik onder andere door, gegeven de EMF-scores, de verschillende
gelaatstrekken met behulp van regressie-vergelijkingen te berekenen (Frijda, 1965, p. 10).
Uitgaande van de idee dat de EMF-scores in feite aangeven in
welke plañíase iemand verkeert (positionaliteit), kunnen in het model van de afreageer-theone soortgelijke berekeningen worden gebruikt om de routines te sturen die de gelaatsuitdrukking tot stand
brengen (Figuur 11, pijl 2). Daartoe is nodig, dat de conceptuele
representatie van iemands (planmatige) handelen in een episode, gegevens verschaft welke overeenkomen met EMF-scores. Dat wil zeggen
gegevens over de mate van toewending versus afwending, attentiedesinteresse, de aktivatiegraad en beheersing, die de huidige planfase kenmerken. Ik probeer aan te geven met welke conceptuele
strukturen deze indices korresponderen.
-оеыелагпд
versus afwendirg.
Beide termen behoren tot een groep
van adjektieven waartoe ook 'lust - onlust', 'gelukkig - ongeluk
kig' behoren, en die als faktor ruim 30% van de variantie verklaart
in de emotie-termen die men met gelaatsuitdrukkingen associeert.
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Lust - onlust is in feite het hoogstladende item van de faktor,
en sinds Schlosberg (1952) de dimensie voor het eerst empirisch
aantoonde, spreekt men dan ook meestal over de P-U faktor (Pleasure - Unpleasure). Lust en onlust hangen anderzi]ds zo nauw samen
met respektieveli^k toewendings- en vermijdingsgedrag, dat men
met evenveel recht het accent op deze gedragskorrelaten kan leggen,
zoals Frieda doet. Duidelijk is in ieder geval, dat wij hier met
een basisdimensie van iemands positionaliteit te doen hebben. Ook
in Freuds theorie hebben de begrippen 'lust' en 'onlust' direkt
te maken met de principes volgens welke het organisme funktioneert.
Het organisme streeft naar excitatieafvoer, wat als lust ervaren
wordt, en tracht excitatietoevoer die als onlust ervaren wordt, te
vermijden (1895/1950, p. 397). Wanneer wi] dan ook willen aangeven hoe de lust - onlust dimensie kan worden opgevat als aspekt
van de plañíase waarin iemand verkeert, houdt dit tegelijk een
interpretatie in van Freuds theorie over lust en onlust.
In de Entwurf is de samenhang tussen excitatietoevoer en onlust
zo sterk, dat Freud de term 'Unlustentbindung' als synoniem gebruikt voor het vrijkomen van endogene excitatie (1895/1950, p.
403). In paragraaf 4.2 heb ik op het problematische van deze theorie gewezen: in sommige gevallen blijkt excitatietoevoer niet als
onplezierig te worden ervaren, maar integendeel met lustgevoelens
gepaard te gaan. Freud signaleert het probleem eveneens (1905 , p.
110). Het is de reden waarom hij later zijn hypothese over een lineaire korrelatie tussen excitatiekwantum en lust/onlustgevoel
herziet: "Lust und Unlust können also nicht auf Zunahme of Abnahme einer Quantität, die wir Reizspannung heissen, bezogen werden,
wenngleich sie offenbar mit diesem Moment viel zu tun haben. Es
scheint, dass sie nicht an diesem quantitativen Faktor hängen,
sondern an einem Charakter desselben, den wir nur qualitativ bezeichnen können" (1924 , p. 372).
Men kan zeggen dat het moderne onderzoek van de emotie deze
herziene versie van Freuds theorie ondersteunt. Het lust-onlustaspekt van de emotionele expressie varieert onafhankelijk van het
arousal-niveau dat in dezelfde expressie tot uitdrukking komt.
Kunstmatig opgewekte arousal kan zowel tot lustgevoelens als tot
onlustgevoelens aanleiding geven (zie paragraaf 6.5.1). Wat is
het dan wel dat aan belevingen een onlustkwaliteit of een lust196

kwaliteit verstrekt?
Ik sluit hier aan bij suggesties van Pribram (1970). Wat men
bij de beoordeling van gelaatsuitdrukkingen met de polariteit lustonlust aanduidt, is de algemene impressie die men van iemands toestand krijgt, namelijk of het hem - populair gezegd - goed gaat of
niet. In termen van Schänk & Abelsons theorie over plannen en doelen: iemands plan voor het bereiken van zijn doelstellingen kan
goed gaan (prekondities staan op 'GO'), of dit plan kan op tegenslagen stuiten (prekondities staan op 'NO G O 1 ) .
Om de index toewending - afwending (lust-onlust) te berekenen
kan daarom een funktie worden opgesteld, die van moment tot moment
aangeeft of iemand in de uitvoering van zijn plan m een GO-fase
of een NO-GO-fase verkeert. Twee opmerkingen zijn hier op hun
plaats :
- In een programma als TALESPIN (Meehan, 1976) is de uitvoering
van een plan niets anders dan het stapsgewijs uitvoeren van subplannen waarmee prekondities worden vervuld voor een daaropvolgende stap. Het met-vervuld zijn van een prekonditie vormt dus op
zich geen NO-GO-toestand. Deze doet zich voor wanneer de uitvoering van het tevoren opgestelde plan hapert door een omstandigheid
waarin het plan niet voorziet, zodat een extra-plan vereist is
(vgl. Pribram, 1970, p. 43, 52).
- Terwijl de dichotomie GO/NO GO overeen komt met het al of m e t
optreden van interrupties, mag het feit van de interruptie niet verward worden met de ernst van de interruptie. Het is deze laatste
die de intensiteit van onlustgevoelens bepaalt (zie arousal-niveau
- hieronder).
Attentie-desinteresse.
De uitvoering van plannen veronderstelt dat
de persoon kennis draagt van allerlei bijzonderheden in zijn omgeving, een kennis die voortdurend wordt bijgehouden. De zintuigen
vormen daarbij onmisbare instrumenten. De CD-theorie heeft dan ook
een primitieve ACT 'ATTEND' die omschreven wordt als de aktie
waarmee een zmtuigorgaan op een stimulus wordt gericht. ATTEND
(oor) is 'luisteren', ATTEND (oog) is 'zien', enzovoort. ATTEND
fungeert als instrument voor de overdracht van informatie (MTRANS)
van de omgeving naar de actor. De rol van zintuigelijke waarneming
in de uitvoering van een plan is zo vanzelfsprekend, dat men deze
kontinue aktiviteit gemakkelijk over het hoofd ziet.10 De konstruk197

tie van een attentie-desinteresse score wordt mogelijk door een
funktie te ontwerpen die van moment tot moment de ATTEND-acts
volgt, die zich tijdens de uitvoering van een plan voordoen. Eigenlijk zou de berekening van een score hier achterwege moeten
blijven en in plaats daarvan een rechtstreekse verbinding gelegd
moeten worden tussen de ATTEND-acts op conceptueel niveau en de
routines die de stand van de ogen, van het gelaat, enzovoort regelen (vgl. F n j d a , 1963, p. 5 0 ) .
Avousal-niveav.

Terwijl het bij de attentie-faktor vooral om akti-

viteit gaat in de z m

van de oriëntatie-reflex

(Razran, 1961),

moet daarvan worden onderscheiden het algemene arousal-niveau dat
een bepaalde plan-fase kenmerkt. F n j d a

(1969, p. 180) gebruikt

de term 'level of activation' en verwijst met zoveel woorden naar
het activatie-begrip van Duffy

(1962). "It has to do with 'energy

mobilization' without any reference to alertness". Het is de mate
waarin alle lichaamssystemen, skeletmuskulatuur inbegrepen, gemobiliseerd zijn. Als faktor blijkt het algemene arousal-niveau te
korreleren met de levendigheid van de expressie, met het aantal
gelaatsspieren dat in beweging is.
In paragraaf 6.3.4 heb ik aangegeven hoe in de conceptuele representatie van een episode een geïndiceerde arousalwaarde

(IA)

kan worden opgenomen. Deze waarde korrespondeert net specifieke
Hoge-Orde-Doelen en wordt van kracht als een van deze doelen wordt
geblokkeerd. Deze arousal-waarde kan nu, behalve als determinant
voor de autonome arousal, ook als index gelden voor de motorische
responsies van het gelaat, dat wil zeggen voor de routines die
de stand van de verschillende gelaatsonderdelen regelen. In het
model fungeren autonome arousal en muskulaire aktiviteit das als
twee kanten van dezelfde medaille. In beiden wordt een centraal
geïndiceerd arousal-niveau omgezet (afgevoerd) in effektieve responsies.11
De koppeling van gelaatsuitdrukking aan arousal en van deze
laatste aan plan-interruntie impliceert, dat in het nodel een
levendige gelaatsuitdrukking uitsluitend bij de interruptie van
een plan optreedt. Het is duidelijk dat hoge aktiviteit van de
gelaatsspieren ook kan voorkomen bij een ongestoorde olan-uitvoering. Men denke aan de uitbundige mimiek bij het onverwacht
behalen van een succes! De vraag naar een meer kompleet stelsel
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van regels dat het geïndiceerde arousal-mveau relateert aan de
aard van de plan-uitvoering wil ik echter laten rusten. In de afreageer-theone staat plan-interruptie op de voorgrond en ik wil
daarom met de eenvoudigste aanname volstaan: arousal-mveau en
daarmee de levendigheid van de gelaatsuitdrukking varieert naargelang de ernst van de interruptie (boven gedefinieerd).
Beheersing.
Het woord 'beheersing' heeft in de literatuur over
emotionele expressie twee betekenissen gekregen. In de eerste betekenis duidt het aan of men zichzelf en daarmee zijn gelaatsuitdrukking, zijn gelaatsspieren, ovdpy bedwang heeft. In deze betekenis korreleert de polariteit 'beheerst-onbeheerst' hoog met
overte muskulaire aktiviteit. Wanneer echter onafhankelijk van
dit aktiviteits-niveau over beheersing wordt gesproken, heeft de
term een betekenis die voor het eerst door Osgood (1955) is gedefinieerd: of het betreffende gedrag deel uitmaakt van een door
het

hubcekt

zelf

геъгсіігеегае

houding

dan

wel

is

uitgelokt

door

de omgeving. Men denke aan 'minachting', 'skepsis' versus 'vrees',
'pijn'. Er is hier tever.s een korrelatie met de polariteit 'kunst
matig - natuurlijk', wat verklaard wordt uit het feit dat zelf
geïnitieerde houdingen eerder een element van bestudeerdheid in
zich dragen, terwijl door de omgeving uitgelokt gedrag (schrik,
verwondering) spontaan blijft (Fnjda, 1969, p. 179).
Gelet op de conceptuele representatie van planmatig gedrag,
lijkt het mogelijk een funktie in te voeren die van moment tot
moment bijhoudt of een persoon verwikkeld is in de uitvoering van
zelf beraamde planstappen, dan wel reageert op een gebeurtenis
in de omgeving, zonder dat deze reaktie deel uitmaakt van een plan.
Samenvattend kan in het model van afreageer-theone een motorisch responsie systeem worden ingebouwd, dat gelaatsuitdrukkingen simuleert die korresponderen met de conceptuele representaties
die op dat moment in het model worden verwerkt. Deze conceptuele
representaties hebben betrekking op traumatische episodes die de
persoon zich bewust herinnert, of die - onbewust - in het geheugen worden geaktiveerd. Empirisch onderzoek wijst uit dat het vooral vier aspekten van iemands 'positionaliteit' (nlanfase) zijn
die de vanantie in de gelaatsuitdrukkingen bepalen. De bij een
episode behorende gelaatsuitdrukking kan nu van moment tot moment
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berekend worden door uit de conceptuele representatie van de episode indices af te leiden die de betreffende aspekten meten. Dit
kan geschieden door een viertal funkties:
- Een funktie die aangeeft of het plan in een GO-fase of in
een NO-GO-fase is;
- een funktie die de momentane aanwezigheid van ATTEND-acts
aangeeft ;
- een funktie die het geïndiceerde arousal-niveau (IA) aangeeft;
- een funktie die aangeeft of gedrag door de persoon is geïnitieerd of door de omgeving wordt opgeroepen.
In de afreageertheorie worden motorische expressies niet alleen gelanceerd door bewuste voorstellingen, maar ook door onbewuste voorstellingen. In het model worden daarom de waarden die
elke index heeft in bewuste én geaktiveerde episodes gekombineerd
tot één totaalwaarde per index. Daarbij kan een rekenregel worden
gehanteerd analoog aan die welke deel uitmaakt van de funktie ARS.
Tenslotte worden op basis van deze indices, met behulp van een regressie-rekening zoals voorgesteld door Frijda, de posities van
verschillende gelaatstrekken berekend, welke posities vervolgens
visueel worden gesimuleerd.
6.5. Affektbeleving, een evaluatie-proces
Wanneer wij een blik werpen op Figuur 11 kunnen we de balans
opmaken van het tot nu toe geschetste model. Een cognitieve representatie van een traumatische episode die bewust verwerkt wordt
én representaties van verwante episodes die alleen in het geheugen
geaktiveerd zijn (ALIST), gaan nu 'automatisch' gepaard met autonome arousal en veranderingen in gelaatstrekken (pijlen 1 en 2).
Nog steeds echter is niet gesproken over de totstandkoming van een
affektbeleving.
Daarvoor is nodig - aldus Freud - dat lichamelijke
veranderingen 'verwertet' worden in het licht van de aanwezige
cognities. Hij ontwikkelt deze theorie in het bijzonder met betrekking tot sexuele arousal. Deze kan niet tot sexueel affekt
worden, tenzij de betreffende lichamelijke veranderingen door de
betrokkene met sexuele voorstellingen worden verbonden. Ontbreken
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deze voorstellingen dan neemt de lichamelijke arousal een autonoom verloop, dat door het subjekt als lichamelijk onwel-zijn of
als angst wordt benoemd.
De idee dat de affektbeleving de resultante is, niet slechts
van lichamelijke gewaarwordingen (James), maar óók van de cognities die met deze lichamelijke gewaarwordingen worden verbonden,
vormt de grondgedachte van wat tegenwoordig de attributie-theorie
van emotie wordt genoemd.
б.Ь.1.

De attributie-theorie

van

emoLie

'Attributie-theorie' is een verzamelnaam voor een reeks theo
rieën die met elkaar gemeen hebben, dat zij zich richten op de
spontane inferentie-processen, waardoor de mens de gebeurtenissen
in zijn omgeving, het gedrag van zijn medemensen en van zichzelf
begrijpt. Oorzakelijke toeschrijving, 'attributie', speelt in dit
begrijpen een voorname rol. Wij schrijven bijvoorbeeld iemands
falen toe aan de omstandigheden, of aan zijn gebrek aan deskundigheid. Maar ook onze eigen duizeligheid trachten wij te verklaren als het gevolg van een lichte kou, als een uiting van hoogtevrees, enzovoort. Gezien de alomtegenwoordigheid van attributieprocessen is het eigenlijk verwonderlijk dat de psychologie er
pas laat oog voor heeft gekregen. Dit is dan vooral te danken aan
het werk van Fritz Heider (1958), waarop Jones & Davis (1965) en
Kelley (1967, 1971, 1973) hebben voortgebouwd.
De attributie-theorie van emotie houdt zich bezig met de inferentie-processen op grond waarvan de mens zichzelf een bepaalde
emotie toeschrijft. Dat de emotie niet een onmiddellijk ervaringsgegeven is maar veeleer de resultante van lichaams-gewaarwordingen enerzijds en cognitieve aanwijzingen over de kontekst anderzijds, werd aangetoond in een inmiddels klassiek geworden experiment van Schachter & Singer (1962). De 'twee-faktoren theorie'
zoals zij aanvankelijk werd genoemd, is door Schachter verder ontwikkeld (1964, 1972). Een met-aflatende stroom van onderzoekingen (vgl. London & Nisbett, 1975) draagt sindsdien tot de verdere
bloei van de theorie bij.
Ik geef de theorie en de empirische gegevens waarop zij steunt
beknopt weer. In de eerste plaats om duidelijk te maken, dat de
uitwerking van de afreageer-theone zoals weergegeven in Figuur 11
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ondersteuning vindt in experimenteel onderzoek. Daarnaast om te
laten zien dat Freud al een attributie-theorie huldigt, die in
een aantal opzichten verder reikt dan de huidige.
Achtereenvolgens behandel ik de bijdrage tot de affektbeleving
van cognities (Figuur 11, pijl 3 ) , van arousal (Figuur 11, pijl 4)
en van motorische responsies (Figuur 11, pijl 5).
6.5.1.1.
Bijdrage
Jan cogiti tier, tot de
aj'fektbelejing
Schachter gaat ervan uit dat een emotionele toestand de resultante is van een fysiologische staat van arousal én van cognities die zich met deze arousal laten verbinden (Schachter, 1964,
p. 51). In onderscheid met William James, die affekt laat samenvallen met de gewaarwording van lichamelijke reakties, stelt
Schachter dat lichamelijke reakties alléén nooit voldoende zijn
om een specifieke emotie tot stand te brengen, maar dat het de gelijktijdig aanwezige cognities zijn die beslissen of een persoon
zich gelukkig, woedend of vrolijk voelt. Hij formuleert drie
stellingen (ib. p. 53):
I Gegeven een toestand van fysiologische arousal waarvoor een
individu geen onmiddellijke verklaring heeft, zal hij zijn
toestand benoemen en zijn gevoelens beschrijven in termen
van de cognities die hem ter beschikking staan. (Dezelfde
fysiologische arousal-toestand kan dus als 'plezier' of
'woede', 'ergernis', enzovoort ervaren worden, alnaargelang de cognitieve aspekten van de omgeving.)
II Gegeven een toestand van fysiologische arousal waarvoor het
individu een volledig passende verklaring heeft, zal er bij
hem geen 'evaluatie-behoefte' ontstaan en zal hij er niet
toe geneigd zijn zijn gevoelens te benoemen in termen van
alternatieve cognities die hem ter beschikkinq staan.
III Gegeven dezelfde cognitieve omstandigheden, zal het individu daarin alleen emotioneel reageren of zijn gevoelens als
emoties beschrijven in de mate waarin hij een fysiologische
arousal-toestand ervaart.
Om deze stellingen te toetsen verrichten Schachter & Singer
(1962) het volgende experiment. (Ik volg de beschrijving van Singer, 1975).
Proefpersonen worden uitgenodigd deel te nemen aan een onder202

zoek om het effekt van een vitamine-preparaat 'Suproxin' op de
gezichtsscherpte vast te stellen. Een arts geeft hen een mjektie
met Suproxin en deelt mee, dat ongeveer 15 à 20 minuten nodig zijn
om de stof door het lichaam te laten opnemen, waarna een test van
de gezichtsscherpte zal plaatsvinden. Hij verzoekt de proefpersoon
zolang plaats te nemen in de wachtkamer. In de wachtkamer treft
de proefpersoon nog een wachtende proefpersoon aan. Na twintig minuten komt de proefleider binnen, deelt vragenlijsten uit en na
de invulling hiervan is het experiment voltooid. De proefpersoon
wordt op de hoogte gesteld van hetgeen m werkelijkheid is gebeurd.
In werkelijkheid gaat het in het onderzoek niet om het effekt
van een vitamine-preparaat, maar krijgt tweederde van de onderzochten een dosis adrenaline ingespoten, en de overigen een onschuldige zoutoplossing. Daarmee worden op kunstmatige manier
twee verschillende kondities van arousal opgewekt: één groep personen ervaart de lichamelijke symptomen van sympathische arousal,
versnelde hartslag, ademhaling, trillingen van de handen, en één
groep heeft een normaal arousal-niveau. Van de eerste groep wordt
bovendien de helft van de personen onkundig gelaten omtrent de
effekten van de mjektie. Aan de andere helft wordt tevoren verteld, dat de injektie bepaalde bijverschijnselen heeft. Tijdens
het verblijf m de wachtkamer treft de proefoersoon daar een zogenaamde andere proefpersoon aan, die in werkelijkheid een medeplichtige van de onderzoeker is. In de helft van de gevallen
spreidt deze pseudo-proefpersoon een gedrag ten toon dat bijzonder vrolijk, uitgelaten is. In de andere helft van de gevallen
doet hij alsof hij erg kwaad is.
Al deze manipulaties leiden ertoe, dat er zes verschillende
groepen proefpersonen zijn, overeenkomstig het volgende schema:

PROEFPERSONEN

VROLIJKE
PSEUDO-PP

BOZE
PSEUDO-PP

Placebo (zoutoplossing)

А

В

Adrenaline, niet ingelicht
over effekt

„

_

Adrenaline, wèl ingelicht
over effekt

„

„
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Het is nu mogelijk Schachters theorie te toetsen. Welke proef
personen worden emotioneel en hoe benoemen zij
Het blijkt dat de eerste twee groepen

hun emotie?

(A en B) niet emotioneel

worden. Daar zij geen arousal ervaren, is er voor hen geen reden
om hun gedrag nader te verklaren of aan iets toe te schrijven; ze
worden noch vrolijk, noch boos. De groepen С en D worden daaren
tegen wèl emotioneel; de proefpersonen die de vrolijke medewerkers
treffen worden vrolijk, zij die de boze medewerker treffen worden
boos. Beide groepen ervaren namelijk dezelfde soort arousal, zonder deze aan een specifieke oorzaak te kunnen toeschrijven. Onder
deze omstandigheid laten zij zich leiden door cognitieve aanwijzingen uit de omgeving. Het gedrag van de pseudo-proefpersoon
geeft hen de indruk, dat er m

de situatie kennelijk reden is

voor vrolijkheid of woede en dat hier ook de oorzaak voor hun eigen arousal-toestand ligt, - 'Ik ben vrolijk!', 'Ik ben boosl'.
De laatste groepen (E en F) worden niet emotioneel, niet vrolijk en niet boos. Hoewel zij een arousal-toestand merken, hebben
zij van meet af aan een verklaring bij de hand, - het zijn bijverschijnselen van de Suproxin-mjektie. Aan het gedrag van de
pseudo-proefpersoon wordt geen extra informatie ontleend; zij weten de oorzaak voor hun arousal en ervaren zichzelf niet als emotioneel .
Deze resultaten vormen een sterke ondersteuning van Schachters
theorie. Emotie is nóch de gewaarwording van fysiologische reakties, nóch louter het gevolg van de verwerking van informatie uit
de omgeving. "Rather, it is the result of a complex evaluation of
internal and external pieces of information and is particularly
affected by a nerson's attributions of the causality, intent, and
extent of these factors" (Singer, 1975, p. 1 0 ) .
De korte beschrijving die ik hier van het Schachter en Singer
experiment geef, is overigens wat gestyleerd. Het experiment heeft
schoonheidsfoutjes en de belangrijkste daarvan is, dat proefpersonen m

de placebo-konditie toch emotioneler werden dan de theo-

rie voorspelt. Stelling III zegt, dat bij ontbrekende arousal
geen emotie ontstaat. De placebo-proefpersonen werden de facto
echter emotioneler dan de adrenaline-groep die van tevoren bijverschijnselen verwachtte. De verklaring moet vermoedelijk worden gezocht m
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het feit dat door het nogal dramatische gedrag van de

pseudo-proefpersoon er spontaan een zekere arousal bi] de placebo-groep ontstond. Voor Schachter vormde dit een reden om de rol
van arousal in het ontstaan van emotie nauwkeuriger te onderzoeken.
6. 5.1.2.
Bzjdrage
van arovsal
tot de
affektbeleving
Om aan te tonen dat emotionaliteit positief korreleert met de
graad van fysiologische arousal, besloten Schachter & Wheeler
(1962) deze arousal krachtiger te manipuleren. Om de mogelijkheid
tot spontane arousal uit te sluiten, in^ekteerden zi] (alweer onder het mom van vitamine) één groep proefpersonen met chlorpromazine, een middel dat autonome arousal blokkeert. De reakties van
deze groep werden vergeleken met twee andere groepen, die respektieveli^k adrenaline en een olacebo kregen toegediend. Om de cognitieve omstandigheden te variëren werd gebruik gemaakt van een
emotionerende film, een lachfilm. Door observatie werden metingen
verkregen van de mate waarin iedere proefpersoon zich amuseerde.
Voorspeld werd dat de adrenalme-groep zich het meest, de placebo-groep zich minder dan de adrenaline-groep zou amuseren, en tenslotte de chlorpromazine-groep zich minder dan de placebo-groep
zou amuseren. De onderzoeksresultaten bleken de voorspelling te
bevestigen. Daarmee was aangetoond, dat bij de cognitieve verwerking van dezelfde externe informatie, mensen tot een meer emotionele waardering komen, naarmate zij in een sterkere arousal-toestand verkeren.
De invloed van de eigen arousal-toestand op de verwerking
van informatie uit de omgeving, kwam in een nieuw licht te staan
door een belangrijk onderzoek van Valins (1966). Valins toonde
aan, dat los van de reéle arousal
reeds de overtuiging dat men in
een arousal-toestand verkeert, ertoe leidt dat men zijn gevoelens
anders benoemt, in feite andere gevoelens heeft. Hij liet mannelijke proefpersonen dia's van gedeeltelijk naakte vrouwen zien,
zogenaamd om fysiologische reakties op sexuele stimuli te onderzoeken. Proefpersonen kregen elektrodes opgeplakt om hun hartslag
te registreren. Deze hartslag werd voor de proefpersoon hoorbaar
gemaakt. Bij sommige dia's was een duidelijke verandering van
hartslag-frekwentie merkbaar, bij andere niet. Na afloop werd de
proefpersoon gevraagd aan te geven hoe aantrekkelijk hij de verschillende dia's vond. De dia's waarbij een hartslag-verandering
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was opgetreden, bleken beduidend attraktiever te worden gevonden. Het grappige van het experiment is, dat de eigen hartslagfrekwentie in werkelijkheid bestond in een tevoren op een band
opgenomen ritme. De proefpersonen namen niet hun eigen hartslag
waar, maar dachten dat Z13 hun eigen hartslag hoorden. Het denkproces dat zich vervolgens afspeelt moet ongeveer deze inhoud hebben:
"Waarom heeft het zien van dit meisje zo'n sterk effekt op mijn
hartslag? Er moet iets bijzonders aan haar zijn. Zij is sexueel
aantrekkelijk!" Valins' experiment is ettelijke malen gereoliceerd (Valins, 1967, Bloemkolk, Defares, Van Enckevoort & Van Gelderen, 1971) steeds met hetzelfde resultaat. Het cognitieve effekt van de arousal-manipulatie is zelfs zo sterk, dat óók als
de proefpersonen na afloop op de hoogte worden gebracht van het
feit dat zij zijn beetgenomen, hun voorkeur voor de betreffende
dia's blijft bestaan (Valins, 1975). Het belang van deze onderzoekingen is duidelijk. Zij laten zien dat de loutere waarneming van
arousal, ook al is er m werkelijkheid géón arousal, voldoende is
om de emotionele reaktie te beïnvloeden.1'
Met dat al wordt de research-traditie die m het spoor van
Schachters onderzoekingen is ontstaan, gekenmerkt door een eenzijdigheid. Wat betreft de fysiologische bijdrage tot de affektbelevmg houdt men alleen rekening met autonome arousal. Handler
(1975) is een uitgesproken exponent van deze opvatting. Er zijn
echter goede gronden om aan te nemen, dat tot de emotionele beleving ook propnoceptieve informatie van de skeletspieren bijdraagt.
In het recente onderzoek heeft vooral de feedback van de eigen gelaatsuitdrukking aandacht gekregen.
C.i.l.Z.

De bijdrage
van âe relaatsui-tdru^king
tot de
affektbeleoino
Nog voor er duidelijke onderzoeksgegevens beschikbaar waren,
leefde er bij veel onderzoekers de overtuiging dat de eigen motorische reaktiepatronen mede de af f ektbelevmg kleuren. In zijn
overzicht van 1969 spreekt Frijda deze overtuiging duidelijk uit.
Zijn argument is dat observatoren in staat blijken uit iemands
lichamelijke reakties méér af te leiden dan alleen zijn arousalniveau; zij kunnen ook iets zeggen over lust-onlust, attentiedesinteresse, etcetera. Als buitenstaanders daartoe al m staat
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zijn, dan moet de betrokkene zelf zeker dergelijke nuances kunnen
waarnemen. "... if observers manage to discriminate between more
than just the level of arousal, the subject himself will most certainly be able to do so. There is skeletal reactivity as well as
visceral response" (Frijda, 1969, p. 190). In recent onderzoek is
gepoogd om meer empirische evidentie voor deze veronderstelling
te vinden.
Onder net mom elektromyografisch onderzoek te verrichten naar
de aktiviteit van gelaatsspieren bij een waarnemmgstaak, liet
Laird (1974) proefpersonen

- zonder dat zij daar erg in hadden11

- een glimlach of een gefronst voornoofd produceren. Zogenaamd om
de invloed van emotie op de

gelaatsspieren uit te kunnen schake-

len, liet hij hen na afloop een vragenlijst met betrekking tot
hun stemming van het moment invullen. Proefpersonen bleken zich
gelukkiger te voelen wanneer zij (zonder het te weten) een glimlach hadden moeten produceren, en in een kwadere stemming te zijn
bij de produktie van een frons. In een ander onderzoek bleek glimlachen ertoe te leiden dat men cartoons humoristischer vond, terwijl fronsen van het voorhoofd minder waardering voor cartoons
tot gevolg had. Laird konkludeert uit dit onderzoek dat de tweefaktoren theorie van Schachter moet worden uitgebreid. Hij meent
dat mensen in stimulus-situaties automatisch lichamelijke reakties vertonen en dat deze reakties uit tenminste twee onderscneidbare komponenten bestaan: veranderingen in autonome arousal èn
veranderingen in expressief gedrag. "These two components of bodily response then provide 'data' for two distinguishable aspects
of the self-attribution process, the level of arousal leading to
self-attributions of intensity of emotion and the expressive behavior to self-attributions of the quality of emotions" (Laird,
1974, p. 476). Het woord 'attributie' wordt hier door Laird met
opzet gebruikt. Hij wil ermee aanduiden, dat de intensiteit en
kwaliteit van de emotie m e t

zonder meer worden 'afgelezen' uit

de zintuigelijke gewaarwordingen van arousal en expressief gedrag,
maar dat er een inferentie-proces plaatsvindt. In dit inferentieproces telt, zoals Schachter aantoonde, de cognitieve kontekst
mee, zodat het kan voorkomen

(in het Schachter & Singer experi-

ment) , dat mensen bij een sterke arousal-toestand toch géén intense emotie beleven. Toegepast op Lairds onderzoek: een sterke
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glimlach hoeft niet dwingend tot een opgewekt gevoel te leiden.
In feite werd Laird getroffen door de grote verschillen tussen
zijn proefpersonen. Sommigen laten zich sterk leiden door de interne aanwijzingen over hun expressieve gedrag, anderen echter nauwelijks. Vermoedelijk zijn hier persoonlijkheidskenmerken in het
spel, waarbij er enerzijds mensen zijn die gevoelig zijn voor interne feedback, tegenover een ander type dat hoofdzakelijk op situationele informatie afgaat. In een vervolg-studie werd deze hypothese onderzocht en konden inderdaad konsistente individuele
verschillen worden aangetoond (Laird S Crosby, 1975).
Overzien wij nu het moderne onderzoek over emotie, dan verrast het hoe gemakkelijk Freuds opvattingen over de totstandkoming van de af f ektbelevmg zich laten inpassen in de hedendaagse
theorievorming. Doordat ik het schema van Figuur 11 als kader
heb gebruikt om aan te geven op welke relaties het onderzoek in
de laatste jaren is gericht, kan zelfs de indruk ontstaan dat de
huidige attributietheorie van emotie eenvoudig in het verlengde
ligt van noties die Freud al aan het eind van de vorige eeuw huldigde. In hoeverre echter kan Freuds opvatting over affekt als
attributie-theorie worden aangemerkt?
6.5.2.

De rol

van attributie

in Freuds

theorie

Kenmerkend voor de hedendaagse attributie-theorie is de uitgesproken nadruk op inferentieprocessen waarvan de persoon zélf
geen besef heeft (Nisbett & Wilson, 1977). De af f ektbelevmg is
in deze visie het eindresultaat van een onbewust, vaak uiterst
snel redeneerproces, waarbij interne aanwijzingen uit het eigen
lichaam en externe aanwijzingen uit de omgeving worden gekombineerd. Letten wij nu op Freuds theorie over affekt, dan is het nuttig om onderscheid te maken tussen (1) de totstandkoming van de
af f ektbelevmg en (2) de invloed van affekt nadat het is ontstaan.
(1) Het schema in Figuur 11 handelt voornamelijk over het
eerste, over de bijdrage van verschillende lichamelijke en cognitieve processen tot het ontstaan van de affektbeleving. Hoewel
dit schema zo nauwkeurig mogelijk beantwoordt aan Freuds formuleringen en het zich gemakkelijk leent voor een attributie-theoretische uitleg, is dit nog geen reden om Freuds theorie een attri208

butie-theorie te noemen. De belangrijkste overeenkomst met de attributie-theone is hier gelegen in de expliciete aanname dat affekt slechts als affekt ontstaat, indien een lichamelijke excitatie-toestand aanknoping vindt bij aanwezige voorstellingen, zodat
"diesselbe ... durch psychische Verarbeitung zum Affekt werden
kann" (1895/1950, p. 103). De excitatie-toestand moet 'bemerkt'
en 'psychisch verwertet' worden (ib. p. 101). In konkrete: wanneer
zich fysiologisch een toestand van sexuele arousal voordoet, maar
de cognities die op sexualiteit betrekking hebben ontbreken, dan
ontstaat er géén sexueel affekt. Deze onderkenning van de twee
komponenten in het ontstaan van affekt, lichamelijke en cognitieve, heeft Freud met de attributie-benadering gemeen. Wat wij missen is de expliciete uitspraak dat lichamelijke gewaarwordingen
en aanwezige cognities als materiaal dienen voor een
inferentieproces, waaruit de affektbeleving resulteert.
(2) De uitgesproken aandacht voor inferentieprocessen treffen
wij bij Freud eerst aan als het gaat om de invloed van affekt nadat het is ontstaan. In paragraaf 4.4 heb ik een overzicht gegeven
van Freuds leer omtrent de foutieve kombmatie van affekt en voorstelling. Eenieder die de hedendaagse literatuur over attributieprocessen kent, zal getroffen worden door de verregaande overeenkomst in uitgangspunten. De stelling dat mensen ertoe neigen kausale verbanden te konstrueren tussen dingen die in hun bewustzijn verschijnen, en daarbij onvervaard 'falsche Verknüpfungen'
maken als deze geloofwaardig lijken (1895 , p. 121), vormt het
hart van de attributie-theorie. Zeer opmerkelijk is hier Freuds
analyse van de paranoia en de daarbij gehanteerde onderscheiding
tussen interne en externe oorzaken: "Whenever an internal change
occurs, we can choose whether we shall attribute
it to an internal
or external cause" (1895/1954, p. 111). Voorzover mij bekend, is
deze uitgesproken attributieleer in Freuds vroegste werk tot op
heden onopgemerkt gebleven. Nu het besef groeit, dat de attributie-theone licht kan werpen op bepaalde psychopathologische kondities (Maher, 1975, Beek, 1975), verdienen deze vroegste formuleringen mijns inziens opnieuw aandacht. Freuds leer van de 'falsche Verknüpfungen', van de 'proton pseudos' is zondermeer een
theorie over foutieve attributies, en kan dan ook als de formulering van een attributie-theorie worden beschouwd, lang voordat
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Heider (1944, 1958) deze andere Oostenrijker, de beschouwing van
attributie-processen uitwerkte tot een formele theorie.
Het eigene van deze attributie-thoone is gelegen in het feit,
dat Freud vooral attributie-processen analyseert die zich voordoen
wanneer er al een affekt is, terwijl de hedendaagse attributie
theorie voornameli]к de processen analyseert die aan het ontstaan
van de affektbeleving ten grondslag liggen. Wanneer men het proces
in Figuur 11 echter als een cyclisch proces opvat (arousal en mo
torische responsies worden geëvalueerd in het licht van cognities,
waardoor tot een affektbeleving wordt gekonkludeerd, die op haar
beurt de cognities beïnvloedt, waardoor opnieuw arousal ontstaat,
enzovoort), dan kan dit verschil herleid worden tot een verschil
in fase binnen hetzelfde
nodel. Beek heeft precies dit cyclische
proces op het oog, wanneer hij bij neurotici spreekt over idiosyncratische cognitieve schema's die tot kontinu affektieve arousal leiden. "The affective responses to the cognitive distortions
are in turn processed by the idiosyncratic cognitive systems and
lead to further idiosyncratic cognitions. Thus, a continuous cycling of cognition - affect - cognition is established" (Beck, 1975,
p. 138). Deze cyclische opvatting treffen wij ook bi] Freud aan,
waar hi] onderscheid maakt tussen symptomen die bij een eerste
mis-attnbutie ontstaan (primaire afweersymptomen), symptomen die
daarna bij de afweer van deze eerste symptomen ontstaan (sekundaire afweer), en zelfs van tertiaire symptoomvorming spreekt (1896 ,
p. 387ff).
Samenvattend kunnen wij stellen, dat Freud de affektbeleving
als de resultante ziet van een cognitief proces, waarbij een lichamelijke excitatie-toestand in verbinding wordt gebracht met
voorstellingen. Hierin stemt zijn theorie overeen met de attnbutie-theorie van emotie. Over de aard van de mferentie-processen en de relatieve bijdrage van autonome arousal, motorische
responsies en cognities doet Freud echter geen gedetailleerde uitspraken. In deze z m blijft zijn theorie achter bij de huidige
theorie. De interpretatie van het model in Figuur 11 als attributie-theone vindt daarnaast zijn grond in de duidelijke attnbutie-leer die Freud huldigt met betrekking tot de cognitieve verwerking van een eenmaal ontstaan affekt. Het betreft hier attributie-processen die in het model optreden in de verwerkingscycli
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die volgen op de cyclus waarin de primaire affektbeleving tot
stand komt.
De vraag is thans hoc de relaties in het schema van Figuur 11
kunnen worden vertaald in een computerprogramma, dat de totstand
koming van de affektbeleving nabootst.
6.5.3.

Ргодтаттеггпд

van het

evaluatieproces

Voor de programmering van het evaluatieproces kunnen wi] ons
oriënteren op het ontwerp-computermodel van Frieda (1965, 1969).
Weliswaar is F n j d a ' s model in eerste instantie ontworpen om de
herkenning van emotie Ъгі

anderen

te simuleren, maar het kan even

zeer worden benut als model voor de evaluatie van de eigen gemoeds
gesteldheid. Dezelfde (reken)regels die het mogelijk maken om an
dermans emoties te herkennen, zijn ook bruikbaar voor de evalua
tie van de eigen emotie.1L
De basisgedachte is, dat het eigen arousal-niveau en de eigen
gelaatsuitdrukking

(Figuur 11, pijl 4 en 5) globale informatie

verschaffen over de positionaliteit. De conceptuele representa
tie van de situatie (Figuur 11, pijl 3) moet niet alleen deze glo
bale informatie bevestigen, maar verschaft tevens specifieke

in

formatie omtrent de aard van de situatie (soort doel dat m het
geding is, aard van de interruptie, enzovoort). Op basis van deze
globale plus specifieke informatie is het mogelijk de eigen affekt
beleving te benoemen. Figuur 12 brengt dit proces in schema (vgl.
Frijda, 1969, p. 2 1 4 ) .
De evaluatie berust op een parallelle verwerking van informa
tie over eigen lichaamsreakties

(processen 1 en 2) ên informatie

over de situatie waarin de persoon zich bevindt (processen 3 en
4) .
(1) De huidige autonome arousal en de huidige positie van gelaatstrekken worden afgelezen.
(2) Zoals op basis van plan-indices (EMF-scores) arousal en
gelaatsuitdrukkingen berekend werden, kunnen ook omgekeerd uit
de aanwezige arousal en gelaatsuitdrukking met behulp van regressie-rekening de indices worden berekend die de huidige plan-fase
kenmerken. Dit score-patroon symboliseert de globale informatie
omtrent positionaliteit, die de persoon uit zijn eigen lichamelij211
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Figuur 12: Stroomschema van het evaluatie-proces dat tot de affektbeleving leidt.
ke reaktie kan afleiden. Deze informatie perkt

reeds de skala

van mogelijke emoties, die hij zichzelf kan toeschrijven, in.
Niettemin kunnen met hetzelfde score-patroon zeer uiteenlopende
emoties gepaard gaan. Welke emotie zal afhangen van informatie
over de situât ie waarin hij zich bevindt.
(3) Wat Frijda het 'coderen van de situatie' noemt, komt overeen met het maken van een conceptuele representatie. Het systeem
moet in staat zijn - aldus Frijda - een situatie te begrijpen.
"A given blotch must be recognized as a grease spot, and a grease
spot on an evening dress must be recognized as something probably
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preventing its owner from going to a party" (Fnjda, 1969, p. 214).
Het zijn precies deze representatie-problemen waarmee de theorie
van Schänk & Abelson zich bezighoudt. In het voorbeeld dat Frieda
geeft, herkennen wij een episode waarin een persoon een DOEL
heeft (naar een feest gaan), waarbij aan een prekonditie voldaan
moet worden (feestkleding), welke prekonditie vervuld wordt door
het verwezenlijken van het sub-doel (D-CONTROL(feestkleding)), welk
doel geblokkeerd wordt door een vlek op de feestkleding (aan een
vereiste voor feestkleding - smetteloosheid - wordt niet voldaan),
wat aanleiding kan zijn tot een nieuw plan ter verwijdering van
de vlek, of verwisseling van kleding, enzovoort. In het model van
de afreageer-theone gaan wij ervan uit, dat reeds een conceptuele representatie in deze zin van een (traumatische) episode aanwezig is.
(4) Terwijl de conceptuele representatie de feitelijke oorzaak-gevolg keten m een episode aangeeft, zijn mensen tevens m
staat de emotionele implikaties van een gebeuren te begrijpen.
Bij de zin "Zij heeft zojuist gehoord dat haar man in het ziekenhuis moet worden opgenomen" kan de toehoorder aangeven in welke
gemoedsgesteldheid (bezorgdheid, verdriet, angst) de betrokkene
waarschijnlijk verkeert. Mensen beschikken over kennis omtrent de
soort affektbeleving die bij een veelheid van situaties behoort.
Zo leidt het niet-naar-een-feest-kunnen-gaan tot een gesteldheid
waarop de woorden 'teleurstelling', 'ergernis', 'chagrijn', enzovoort, van toepassing zijn. Om deze kennis te representeren
voert Fnjda in zijn model een Situatie-Emotie tabel m , die voor
ledere situatie de bijpassende affektbeleving aangeeft. Doet zich
een situatie voor dan kan de bijpassende emotie aan de hand van
de tabel worden afgelezen. "Obviously, this is a crude and arbitrary representation of what probably is, to a large extent, a
set of rules of inference and combination" (ib., p. 215).
De variatie aan situaties waarin mensen verkeren is inderdaad
eindeloos. Het zal daarom veeleer nodig zijn de algemene
karakverisvieken
van situaties aan te geven, waarmee bepaalde emoties
gepaard gaan. INTERRUPTIE in een plan is ëën zo'η algemeen ken
merk van een emotionerende situatie. Er zal echter een veel ver
fijndere verzameling van regels moeten worden opgesteld. Beek
(1975) geeft daartoe een eerste aanzet. In het werk van Schänk &
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Abelson vinden wij verdere suggesties. Zo zal de aard van de emotie samenhangen met het soort DOEL dat in het geding is. Blokkering van een doel als C-GEZONDHEID gaat met andere emoties gepaard

(bezorgdheid), dan blokkering van een E-DOEL, wat tot erger-

nis-, of een doel als P-BEZIT wat tot woede kan leiden (vgl. Schänk
& Abelson, 1977, p. lllff). Het maakt voorts verschil of de interruptie het gevolg is van anonieme omstandigheden, of van de intentionele ingreep van een persoon, of het

om een mogelijke toekom-

stige interruptie gaat, of om een interruptie die zich al voltrokken heeft. Door Roseman

wordt momenteel onderzoek verricht naar

de mogelijkheid om een verzameling regels op te stellen, waarmee
de situaties beschreven kunnen worden die prototypisch zijn voor
een groot aantal emoties. Abelson (1978) voert m

dit verband een

pleidooi voor het begrip ' metasenpt ' , waarmee een algemene klasse van situaties wordt beschreven waarin een bepaald affekt optreedt. Hij verwijst daarbij onder meer naar het begrip 'game'
bij Berne (1964) en naar de idee van 'nuclear scenes' bij Tomkins
(1978) .
In Frijda's model wordt de bij de situatie passende emotie
met behulp van een tabel opgezocht, een procedure die in het kader
van de toenmalige (1969) simulatiemethodieken stellig aanvaardbaar
was. Gezien het inferentiële karakter van het proces ligt het echter thans meer voor de hand om hier aan een procedure te denken
die in de moderne AI-literatuur een produktiesysteem
Hieronder verstaat men een programma dat vanzelf m

wordt genoemd.
aktie komt,

zodra zich in een databestand een bepaalde konditie voordoet (vgl.
Winston, 1977, p. 144ff). Een produktie is een situatie-aktiepaar, waarbij het linkergedeelte de lijst van dingen omvat waarop moet worden gelet, en de rechterzijde de lijst van dingen die
gedaan moeten worden. Produkties kunnen als deduktief systeem worden georganiseerd, waarbij de situaties die de produktie lanceren,
uit een kombinatie van feiten bestaan

(premissen). De aktie be-

staat dan uit de vaststelling van nieuwe feiten die uit de gegeven
feiten kunnen worden gededuceerd

(konklusie) . Waar F n j d a nu van

een Situatie-Emotie tabel spreekt, kan een systeem van produkties

I. Rosemar, Dept. of Psychology, Yale University (persoonlijKe mededeling,
1978) .
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worden ingericht. In dit systeem bestaat er voor ieder affekt een
stel produkties die 'automatisch' de betreffende affektbenoemmg
opleveren zodra een situatie qua doel, plantase, etcetera, de kenmerken bezit, die prototypisch zijn voor dit affekt.
(5) Alvorens deze af f ektbenoemmg als eindresultaat van het
evaluatie-proces wordt geaccepteerd, worden de verzameling situatiekenmerken die het affekt definiëren

(de premissen) èn de vier

globale indices die uit de lichamelijke reaktie werden afgeleid,
met elkaar vergeleken. De GO/NO GO-konditie, attentiegraad, ernst
van de interruptie en mstigatie-locus, die uit de eigen lichamelijke respons spreken, moeten terug te vinden zijn in de verzameling premissen die deze af f ektbelevmg hebben geproduceerd.
(6) Is dit het geval, dan wordt het onder (4) geproduceerde
affektlabel als passende benoeming voor de affekttoestand aanvaard. Vaak zullen in eenzelfde situatie verschillende affekten
mogelijk zijn: teleurstelling, irritatie, gelatenheid, enzovoort.
Het wil zeggen dat méér dan één produktie aktief zal worden en
verschillende benoemingen als mogelijkheid geopperd zullen worden.
Onder (5) zal eerst de meest waarschijnlijke benoeming getoetst
worden en indien zich een diskrepantie voordoet, kan de daaropvolgende emotie getoetst worden. Dit verschaft het systeem een
zekere tolerantie voor verschillen tussen de affektieve betekenis
die aan de situatie wordt gehecht en informatie verkregen uit eigen lichaamsreakties.
Wat hier als een omslachtig inferentieproces wordt gesimuleerd,
is in werkelijkheid een bijzonder snel en nauwelijks bewust proces.
In de regel zullen ook de uitkomsten van de processen 1 en 2 (lichaamsfeedback) en 3 en 4 (situatiefeedback) zozeer samenvallen,
dat de af f ektbelevmg een hoge graad van onmiddellijkheid en evidentie voor de betrokkene heeft (vgl. Laird, 1974, p. 485). Interessante effekten treden echter op, wanneer beide processen uit
de pas lopen, wanneer het lichaam andere informatie verschaft dan
de situatie. Wat onderzoekingen als die van Schachter, V a l m s ,
Laird, en T n j d a laten zien is, dat de mens er dan toe neigt aanwijzingen in zijn situatie te zoeken, een herinterpretatie van
deze situatie te vinden, die zijn gewaarwordingen verklaart. "Wo
sich die wirkliche Verursachung der Wahrnehmung des Bewusstseins
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entzieht, versucht man unbedenklich eine andere Verknüpfung, an
die man selbst glaubt, obwohl sie falsch ist" (Freud, 1895 , p.
121). Op het proces van mis-attributie, van 'falsche Verknüpfungen' ga ik in het hoofdstuk over symptoomvorming verder in.
In de theorie over affekt, zoals die in Figuur 11 schematisch
is weergegeven, is het ontstaan van een affekttoestand in hoofdzaak iets dat de persoon overkomt.
De processen waardoor arousal
wordt opgewekt, gelaatsuitdrukkingen worden geproduceerd en een
affektbenoeming tot stand komt, hebben een onwillekeurig verloop.
Op een aantal plaatsen in de 'Studien' wordt affekt echter ook beschreven als iets waarover de mens tot op zekere hoogte beheersing
heeft. In sommige gevallen is het probleem van de aptiënt juist
een teveel
aan beheerszng.
Hoewel Freud over het koe van de beheersing van emoties niet uitwijdt, wil ik toch pogen aan te geven hoe een bewuste kontrole over emotionele expressie m het tot
dusver beschreven model zou kunnen worden opgenomen.
6.6. Beheersing van de emotionele expressie
De automatische mobilisenng van motorische reakties is niet
alleen merkbaar voor de persoon zelf, maar deze responsies hebben
ook een uitdrukkingseffekt tegenover de omgeving. Ze fungeren als
signalen die tegenover de buitenwacht bekend maken in welke toestand iemand verkeert (vgl. Freud, 1895/1950, p. 402). De mens
weet dit en in veel situaties laat hl] deze automatismen niet
spontaan op hun beloop, maar tracht hl] ze bewust te sturen, te
beheersen, en soms totaal te onderdrukken. Zo vertelt Freud over
één van zijn patiënten, Frau Emmy, hoe zij samen met haar aan TBC
lijdende broer de maaltijd gebruikt en daarbij niet wil laten
merken hoezeer zij walgt van de manier waarop hij het spuugbakje
gebruikt ... "da nabe ich mich immer so geekelt, und ich konnte
es doch nicht zeigen, um ihn nicht zu beleidigen" (1895, p. 137).
De sociale omstandigheden staan vaak m e t toe, dat men zijn werkelijke gevoelens laat blijken (ib. p. 89). Een andere patiënte
van Freud, Rosalia, probeert met alle macht om uitingen van haar
haat en verachting jegens haar vader te onderdrukken, dwingt zichzelf bij provocerende beschuldigingen rustig te blijven, enzovoort
(ib. p. 238). Freud meent dan ook enige tijd dat hysterie m som216

mige gevallen louter het gevolg kan zijn van het feit dat men
zijn emoties teveel heeft moeten inhouden. Hij voert een speciale
kategorie ' retentie-hystene ' in: "Es sind dies jene Fälle, in
denen bloss die Reaktion auf traumatische Reize unterblieben ist,
die dann durch 'Abreagieren' erledigt und geheilt werden, die
reinen Retentionshystenen" (1894 , p. 61). Later twijfelt hij
eraan of er wel zuivere retentiehysteneën zijn; m de praktijk
blijkt ook in deze gevallen afweer van onverenigbare voorstellingen een rol te spelen (1895 , p. 290).
Hoe dit zij, de afreageertheone veronderstelt dat mensen de
uitingen van hun gevoelens tot op zekere hoogte bewust kunnen beheersen, en dat een overmaat aan beheersing kan voorkomen die
schadelijk is. Hoe deze bewuste kontrole over expressieve bewegingen verloopt licht Freud niet nader toe. Om deze lege plek in
zijn theorie in te vullen, kan worden aangesloten bij de denkbeelden van Fnjda en Schänk & Abelson.
De bewuste besturing van de emotionele expressie veronderstelt
dat de mens kennis heeft over eigen motorische responsies en hun
uitdrukkingskarakter. Men kan zich een motorisch expressief patroon ten doel stellen en dit vervolgens uitvoeren. In de hoogste
graad is deze expressiviteit tot een vaardigheid geworden bij de
pantomimespeler. De bewuste expressie verschilt daarmee niet van
willekeurige bewegingen in het algemeen. Analoog aan het model
van Pew (1974) zal men bij de beheerste emotionele expressie moeten denken aan de selektie van bepaalde motorische (expressie-)
schema's, die ter uitvoering worden doorgegeven aan het motorisch
responsiesysteem. Om dit proces te simuleren voegen wij aan het
tot nu toe ontwikkelde model van de af reageertheone een onderdeel toe, dat wij de EXPRESSOR noemen (zie Figuur 12). De EXPRESSOR is een programma dat tot invoer heeft de momentane affektbeleving (Figuur 12, pijl 6) en cognities over de huidige sociale
omstandigheden (Figuur 12, pijl 7 ) . Het programma beschikt over
regels, die bepalen in welke sociale situatie welke emotie geuit
mag worden. Op grond van deze regels selekteert het programma een
expressief schema, dat in de gegeven omstandigheden kan worden
uitgevoerd en geeft dit door aan het motorisch responsiesysteem.
Fnjda (1965, Diagram II) beschrijft hoe een systeem, als eenmaal
besloten is welke emotie gepast is, deze emotie kan omzetten in
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Figuur 12. Beheersing van de emotionele expressie in de afreageertheone.
een bijbehorende expressie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de
algemene kennis over emotie en expressie waarvan ook de evaluator
zich bedient. Eerst wordt voor de uit te drukken emotie een bijbehorend EMF-scorepatroon opgezocht, door de bij de affektbenoem m g gebruikte produktieregel in omgekeerde volgorde af te lezen.
Dit scorepatroon vervult vervolgens in het model de funktie van
expressief schema, dat aan het motorisch responsiesysteem wordt
doorgegeven. Dit berekent met behulp van regressie-vergelijkin218

gen de gelaatsuitdrukking. Hierbij wordt dus voorbijgegaan aan
de indices die rechtstreeks aan het motorisch responsiesysteem
worden toegevoerd vanuit bewuste en onbewuste episodes.
Om echter tot de meest gepaste emotionele uiting te kunnen beslissen, moet de EXPRESSOR over expliciete regels beschikken omtrent de toelaatbaarheid van emotionele uitingen in allerlei sociale relaties. Om het probleem tot hanteerbare proporties terug te
brengen, zal ook hier een kategonsering van sociale relaties naar
een beperkt aantal gezichtspunten nodig zijn. Gedacht kan hier
worden aan de kategonsering die Schänk & Abelson voor interpersoonlijke thema's voorstellen. Zij zoeken een dergelijke kategon s e r i n g om tot inferenties in staat te zijn met betrekking tot
te verwachten gedrag in verschillende sociale relaties. Deze kategonsering kan evenwel ook gebruikt worden om regels over toelaatbare emotionele uitingen op te stellen. Uit empirisch onderzoek
van Wish & Deutsch (1976) en van Joncas (1977) blijkt, dat interpersoonlijke relaties kunnen worden ingedeeld op drie dimensies:
Positief-Negatief, Intiem-Gedistantieerd

en

'Dominant-Onderdanig'.

In aansluiting hieraan voeren Schänk & Abelson respektievelijk
een P-schaal, een I-schaal en een D-schaal in, elk lopend van -10
tot +10. Een relatie als LIEFDE kan beschreven worden als 10P, 101
en OD. Ditzelfde systeem

van schaalwaarden kan nu gehanteerd wor-

den om regels op te stellen voor de uiting van gevoelens. Voorbeelden van dergelijke regels zouden kunnen zijn:

- Geef géén uiting aan verdrbet
tegenover mensen die je vreemd
zijn (I = - 1 0 ) .
- Laat niet merken dat je bang bent tegenover mensen, die jou
negatief gezind zijn (P = -10) en je domineren (D = - 1 0 ) .
- Geef géén uiting aan je woede tegenover een werkgever (D =
-10).
De EXPRESSOR stelt vast welke affektbeleving overheerst. Vervolgens wordt uit de conceptuele representatie van de situatie afgeleid welke sociale relatie aan de orde is, uitgedrukt in waarden
op de P-schaal, I-schaal en D-schaal. Mag op grond van de regels
het betreffende affekt niet geuit worden, dan selekteert de EXPRESSOR een neutrale gelaatsuitdrukking, of zelfs een gelaatsuitdrukking die min of meer tegenovergesteld is aan de eigenlijke af219

fektbeleving ("Doe opgewekt, wees flink, vriendelijk, enzovoort")·
De hier beschreven procedure leidt tot twee vragen:
In de eerste plaats lijkt het er op alsof éérst gelaatsuitdrukkingen spontaan tot ontplooiing komen en tot een affektbeleving leiden, om pas daarna aan de bewuste censuur van de EXPRESSOR onderworpen te worden. Op die manier zouden gevoelens altijd pas verborgen worden nadat ze al verraden zijn. Hoe kan de EXPRESSOR het
motorische systeem tijdig bewaken? De oplossing moet gezocht worden in de tijdsduur die nodig is om een gelaatsuitdrukking tot
stand te laten komen, èn in het feit dat het ARS, MRS, de EVALUATOR en de EXPRESSOR als parallel werkende processen moeten worden
opgevat. Wanneer zich op conceptueel niveau een plan-mterruptie
voordoet, worden inderdaad het ARS en MRS gelanceerd. Om een specifieke gelaatsuitdrukking te produceren heeft het MRS echter tijd
nodig. De gelaatsuitdrukking komt tot stand m een vloeiende overgang van een voorafgaande positie naar een volgende positie. Intussen meldt de evaluator een affektbeleving. Deze affektbeleving
doorloopt als het ware een trajekt van zwak naar sterk gevoel
(woede, gekwetstheid, etcetera), parallel aan de zich ontwikkelende expressie. De EXPRESSOR kan op basis van het veranderingstempo
precies ingrijpen op het moment waarop de expressie de grenzen
van het toelaatbare dreigt te overschrijden.
De tweede vraag betreft de uitkomsten van het EVALUATIE-proces. Wanneer de spontane expressie van emotie wordt onderdrukt,
mist de evaluator dan niet de informatie die voor een juiste bepaling van de affektbeleving nodig is? De logica van het model
dwingt hier tot een bevestigend antwoord. Wanneer mensen de
uiting
van hun gevoelens
onderdrukken,
krijgen
zi¿ een minder
nauwkeurig
beeld van hun enotie.
Het is de opvatting die ook Laird naar voren brengt: "If, for instance, as in many 'social comparison'
studies (e.g. Schachter, 1959), an individual was threatened but
social constraints prevented his expressing fear, he might be
expected to feel aroused, to feel an intense emotion, but be uncertain what exactly he felt" (Laird, 1974, p. 476).
Met opzet spreek ik over de logica van het model die tot deze
stelling over de informatieve rol van de eigen expressie voert.
In de afreageertheorie wordt deze informatieve betekenis van de
eigen emotionele reaktie niet tot een duidelijk thema. De nadruk
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ligt hier veeleer op wat men het er.ergetrsche
aspekt van de emotionele reaktie kan noemen. In de motorische reaktie vloeit een
excitatie-quantum af en wanneer deze reaktie achterwege blijft,
heeft dit primair gevolgen voor de energie-huishouding in het zenuwstelsel. Freuds theorie is een a/rea^ee/'theorie.
Hoe moet dit begrip 'afreageren' worden geformaliseerd binnen
het tot nu toe uitgewerkte model?
6.7. Afreageren, de funktie van de emotionele expressie
In paragraaf 4.3.3 is uiteengezet dat het gebruik van een klinisch-desknptieve term als 'ingeklemd' affekt gemakkelijk tot het
misverstand leidt dat bij afreageren een eenmalig-gevormde, 'vastzittende' hoeveelheid affekt wordt afgevoerd. Men zou dit de naïeve theorie over afreageren kunnen noemen, omdat ze aansluit bij
de subjektieve sensatie van opgekropte emotie waaraan vrij baan
wordt gegeven.15 De neuropsychologische theorie over affekt en afreageren, zoals Freud die in de Entwurf ontvouwt, ziet er echter
anders uit. Wanneer voorstellingen eenmaal een affekttoestand tot
gevolg hebben gehad, dat wil zeggen met een verhoogde excitatietoestand gepaard zijn gegaan, dan is er een facilitatie ontstaan
tussen deze voorstellingen en een neuraal systeem (sleutelneuronen) dat excitaties vrijmaakt. ledere keer als de voorstellingen
worden geaktiveerd, worden opnieuw endogene excitaties geproduceerd. Wanneer deze excitaties echter in de daartoe bestemde motorische banen worden 'afgereageerd', zullen dezelfde voorstellingen
een volgende keer een geringer excitatie-quantum produceren. Hoe
beter er afgereageerd wordt, hoe eerder voorstellingen hun exciterende werking verliezen.
Het is niet moeilijk de regel 'afreageren vermindert de exciterende werking die voorstellingen in het vervolg hebben' om te
zetten in een rekenregel binnen een computermodel van de afreageertheorie. Colby (1963) heeft al eens iets dergelijks gedaan.
Voor ik op de programmering van het afreageren inga, wil ik echter
nog een opmerking maken over de verklarende waarde van Freuds theorie .
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6.7.1.

Habituatie,

bewustwording,

extinotve?

Waarom zou door afreageren de exciterende werking van voorstellingen verdwijnen? Binnen de theorie die Freud in de Entwurf
ontvouwt is dit niet zonder meer evident. Facilitatie ('Bahnung')
tussen neuronen neemt hier namelijk toe in evenredigheid met het
aantal malen dat een impuls zich voortplant van het ene neuron
naar het andere. Het is daarom niet duidelijk waarom juist de facilitatie tussen (het neurale substraat van) voorstellingen en
het sleutelneuron-systeem na herhaald
afreageren zou verminderen.
Men zou eerder het omgekeerde verwachten: de facilitatie neemt
toe met het aantal herhalingen. Hoe vaker iemand bij een herinnering zijn emoties de vrije loop laat, hoe gemakkelijker de emoties
verschijnen wanneer de herinnering opnieuw boven komt. Freud heeft
in zijn met-gepubliceerde Entwurf deze moeilijkheid gesignaleerd.
Over de 'affektfähige' herinneringen merkt hij hier op: "Es ist
nich einzusehen, dass die 'Zeit', die Wiederholung, ihre Affektfähigkeit abschwächt, da dieses Moment sonst gerade zur Verstärkung einer Assoziation beiträgt" (1895/1950, p. 459). We staan
daarom voor de moeilijkheid om in één formeel model twee ogenschijnlijk tegenstrijdige opvattingen over affekt samen te brengen.
Er is de opvatting uit de Studien waar krachtig wordt geponeerd,
dat het aan pijnlijke voorstellingen verbonden affekt door afreageren verdwijnt, en er is de opvatting in de Entwurf waar pijnlijke voorstellingen het vermogen hebben om steeds opnieuw (via het
sleutelneuron-systeem) arousal op te wekken en waarbij herhaling
faciliterend zou werken. Wanneer wij deze regels niettemin in één
model willen kombineren, dan komen wc uit bij een systeem dat men
nog het best met een habi ¿«íat-ie-mechanisme kan vergelijken: wanneer hetzelfde traumatische voorval keer op keer ter sprake wordt
gebracht, zal het sleutelneuron-systeem iedere keer excitaties
produceren; herhaling zal de band tussen voorstellingen en sleutelneuron-systeem niet verzwakken, maar wèl zal dit systeem op den
duur met een verminderde responsie reageren (vgl. Lader & Mathews,
1968, Avenll e.a., 1972, Hulstijn, 1978). Dit gewenningsmechanisme zou alleen optreden wanneer de betreffende voorstellingen bewust
worden; bij onbevvuste aktivermg van voorstellingen vermindert de
exciterende werking niet. Daargelaten hoe wij het systeem interpreteren - als habituatie-mechanisme of anderszins -, door Freuds
222

denkbeelden zo samen te voegen, blijven wij het dichtst bi] de
opvatting over afreageren die m

de Studien èn in de Entwurf wordt

geformuleerd.
Al in deze Studien zien wij overigens dat Freuds aandacht geleidelijk verschuift van het afreageren van emoties die aan pijnlijke herinneringen zijn verbonden, naar het opsporen, via subtiele cognitieve exploratie, van konflikterende voorstellingen. In
het verlengde van deze ontwikkeling zou op den duur ook een andere visie ontstaan op het effekt van afreageren. Ik geef deze visie weer, omdat zij een verklaring van het afreageer-effekt behelst, die zich goed laat rijmen met de overige assumpties van
de afreageer-theone en daarin eigenlijk al van meet af aan als
mogelijkheid aanwezig is. In deze visie kunnen voorstellingen door
afreageren inderdaad hun exciterende werking verliezen. Dit is
echter géén gevolg van het afreageren als zodanig, maar van cognitieve wijzigingen die de voorstellingen bij het afreageren ondergaan. Door zijn emotie te uiten krijgt de patiënt informatie over
hoe hij in wezen bepaalde gebeurtenissen beleeft. Pas door zijn
gevoelens de vrije loop te laten, wordt hem in volle omvang bewust wat hem dwars zit. Deze bewustwording

is het begin van de

verwerking van de konflikterende voorstellingen: "'Abreaction' ...
is an occasion for demonstrating to the patient the existence and
intensity of his emotions, and an introduction to the ensuing therapeutically effective working through of what has come to light
in the patient's acting out" (Fenichel, 1945, p. 563). Afreageren
op zich heeft geen blijvende therapeutische werking, het geeft
hoogstens voor het moment een zekere opluchting. lc Voor een blijvend resultaat is een wijziging nodig, op cognitief niveau, van
de onverenigbare voorstellingen die de oorsprong van de excitatietoestand vormen

(vgl. Fenichel, ib., p. 572). Wanneer dan ook

blijkt dat voorstellingen na afreageren hun exciterende werking
hebben verloren, is dit te danken aan een cognitief veranderingsproces, dat in het spoor van het afreageren optreedt. Van katnarsis-therapie zou Freuds therapie zich steeds meer ontwikkelen tot
een methodiek gericht op de bewustmaking van onverenigbare voorstellingen en op de cognitieve 'Durcharbeitung' van deze onverenigbaarheden.
Interessant is dat deze wending in Freuds theorie en therapie
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vanuit een geheel ander standpunt, namelijk dat van de sociale
leertheorie, sterk wordt gekritiseerd. Deze kritiek is daarom
vermeldenswaard, omdat zi] vasthoudt aan een direkt heilzaam effekt van het afreageren maar daarvoor een geheel andere verklaring
aanreikt.
Freud had met zijn afreageertherapie door moeten gaan, meent
Bandura: "... it is probable that his original 'cathartic' proce
dure might have proved more efficacious than the protracted inter
pretive form of treatment that he subsequently adopted" (Bandura,
1969, p. 411). Bandura baseert zijn overtuiging op het feit dat
afreageren kan worden opgevat als een af leerproces,
meer speciaal
als een ехігпаігергосез.
Met een bepaalde situatie kan een hevig
angstgevoel of schuldgevoel geassocieerd zijn geraakt, omdat men
in deze situatie een zeer negatieve ervaring neeft opgedaan. Door
dezelfde situatie symbolisch opnieuw op te roepen (weer bewust te
maken), zullen dezelfde emoties optreden. Daar echter in de thera
peutische situatie de negatieve bekrachtiging uitblijft - de oor
spronkelijke aversieve kondities zijn afwezig - zal de aangeleerde
verbinding tussen situatie en emotie verzwakken en tenslotte wor
den uitgewist (vgl. Little & James, 1964, Lifshitz & Blair, I960,
De Moor & Orlemans, 1974, p. 161 e.v.). 1 7
Van deze drie verklaringen voor het afreageereffektle voert
de laatste ons duidelijk buiten het kader van Freuds theorie. De
tweede verklaring is, hoewel zij zich in principe laat inpassen
in het model van de afreageertheorie, voornamelijk representatief
voor de latere psychoanalytische opvatting over afreageren. Het
dichtst blijven wij bij Freuds theorie als wij het afreageereffekt
opvatten als een каогtuatze-effekt,
dat wil zeggen als het gelei
delijk inboeten aan exciterende werking van pijnlijke voorstellin
gen, indien deze keer op keer bewust worden gemaakt en de bijbe
horende excitaties langs motorische weg worden afgevoerd.
6.7.2.

Ргодгаттеггпд

van net

afreageer-effekt

In het model wordt autonome arousal gegenereerd door een funktie ARS, die daarbij uitgaat van de geïndiceerde arousalwaarden
(IA), welke zijn aangegeven in de conceptuele representaties van
bewuste en gearctiveerde episodes. Er is daarnaast een motorisch
responsiesysteem MRS, dat gelaatsuitdrukkingen genereert op basis
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van vier indices (waaronder IA), die eveneens uit de betreffende
conceptuele representaties zijn af te leiden. Om het afreageereffekt te programmeren kan in principe gedacht worden aan een funktie, die iedere keer nadat een episode in het bewustzijn is geweest en arousal plus motorische responsies zijn opgeroepen, de
geïndiceerde arousalwaarde en overige indices met een bepaalde
fraktie reduceert. Dit zou ertoe leiden dat na verloop van tijd
de traumatische episode géén arousal meer wekt, en evenmin nog reakties van de gelaatsspieren oproept.
De vraag die hierbij rijst is of voor de simulatie van het
afreageereffekt inderdaad een reduktie van alle vier de expressieve indices nodig en plausibel is. Het ligt in ieder geval voor de
hand om de geïndiceerde arousalwaarde (IA) te verminderen. Deze
vertegenwoordigt, ook wat de gelaatsuitdrukking betreft, het m tensiteitsaspekt van de emotie. (De таъе van onlust-lust die in
de expressie wordt uitgedrukt korreleert +.60 met dit arousalniveau, Fnjda, 1969, p. 180.) Daarnaast llijkt het eveneens plau
sibel de attentie-index in het afreageereffekt te betrekken. Be
perking tot deze twee indices zou inhouden dat het onlust-karak
ter van de traumatische episode slechts naar zijn intensiteitsaspekt verandert. Gelet op Freuds beschrijving van het afreageereffekt lijkt dit aanvaardbaar. Afreageren houdt niet in, dat daar
mee het onplezierige feit dat in de traumatische episode aan de
orde is, voortaan als een plezierig feit wordt beleefd. Het houdt
in dat men dit onplezierige feit voortaan als feit kan erkennen,
zonder dat dit met een hevige lichamelijke arousaltoestand en mo
torische expressies gepaard gaat. De affektbeleving die hieruit
resulteert zal er stellig niet een van vreugde zijn, maar eerder
van een gewoon zich ongelukkig voelen. U moet niet verwachten aldus Freud tot zijn patiënten - dat de therapie verandering kan
brengen in de teleurstellingen en tegenslagen die het leven u bereidt. Er is echter al veel gewonnen, ".... wenn es uns gelingt,
Ihre hysterisches Elend in gemeines Unglück zu verwandeln" (1895 ,
p. 312).

6.8. Samenvatting
Het begrip 'af f ekt' in de af reageertheone is een veelduidig
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en problematisch begrip. In dit hoofdstuk is gepoogd de betekenis
van dit begrip éénduidig vast te leggen, in het kader van een formeel model van de af reageertheone. Ik vat de hoofdzaken puntsgewijs samen. Ter vergelijking verdient het aanbeveling nog eens het
beknopte overzicht in Hoofdstuk 2 of, beter nog, Freuds 'Voorlopige Mededeling' te herlezen. Men zal dan vaststellen, dat formuleringen over affekt waarvan de strekking op het eerste gezicht duidelijk lijkt, in het licht van de thans gewonnen inzichten in feite buitengewoon vaag en onvolledig zijn.
(1) Het begrip 'affekt' verwijst naar een verschijnsel, dat
niet uitputtend beschreven kan worden, tenzij men het vanuit meer
dan één abstraktieniveau benadert. Affekt heeft zowel te maken met
gedachten, als met lichamelijke veranderingen, overt gedrag, de
gewaarwordingen van lichamelijke responsies en inferentieprocessen die tot een affektbelevmg leiden. Voor een eenduidige definitie van het begrip affekt is het nodig de onderlinge relatie
tussen deze aspekten van het affekt te expliciteren. Het ongekwalificeerde gebruik van één allesomvattende term 'affekt' is ontoereikend en leidt noodzakelijk tot misvattingen.
(2) In Freuds uiteenzettingen wordt de relatie tussen de verschillende konstituenten van affekt onvoldoende opgehelderd. De
voornaamste bron van verwarring betreft de verhouding tussen fysologisch beschrijvingsniveau en psychologisch beschrijvingsniveau, waardoor affekt nu eens als een excitatie-toestand van het
zenuwstelsel verschijnt en dan weer als een psychische toestand.
Deze verwarring tussen beschrijvingsniveaus kan worden opgeheven
door affekt te benaderen als een 'multileveled phenomenon', dat
wil zeggen als een verschijnsel dat optreedt in een hiërarchisch
systeem, dat globaliter uit twee subsystemen bestaat die elk op
een verschillend abstraktieniveau worden beschreven: een cognitief systeem dat met behulp van psychologiscne begrippen, en een
arousal-systeem dat met behulp van fysiologische begrippen wordt
beschreven.
(3) In Freuds theorie wordt onderscheid gemaakt tussen affekt
van fysiologische oorsprong en affekt van psychische oorsprong.
In het eerste geval doen fysiologische processen, die met de primaire uehoeften van het organismen samenhangen, een arousal-toe226

stand ontstaan. Deze arousal-toestand wekt voorstellingen (cognities) en wordt m

het licht van deze voorstellingen

'verwertet',

dat wil zeggen als affekt benoemd. In het tweede geval wordt de
arousal-toestand opgewekt door onverenigbare voorstellingen, die
het vermogen hebben endogeen excitaties vrij te maken. De daaruit
resulterende arousaltoestand wordt eveneens in het licht van aanwezige voorstellingen als affekt benoemd. Noch een arousal-toestand alleen, nóch voorstellingen alleen , vormen een affekttoestand. Van affekt is eerst sprake wanneer beiden, een arousaltoestand èn aanwezige voorstellingen voorhanden zi]n en een cognitief proces in gang zetten, waardoor de eigen toestand als affekt wordt geëvalueerd. In deze twee-faktoren visie op het affekt
ligt een wezenlijke overeenkomst met de moderne attributie-theorie
van emotie.
(4) In de afreageertheone gaat het om affekt van psychische
oorsprong, dat wil zeggen om affekt dat voortvloeit uit onverenigbare voorstellingen. Wat Freud 'onverenigbaarheid' noemt, kan
geïnterpreteerd worden als de interruptie in een plan tot het bereiken van een voor de persoon belangrijke doelstelling. Men kan
dan zeggen dat deze interruptie endogene excitaties vrijmaakt,
die afvloeien in autonome en motorische responsies. In het formele
model wordt uitgegaan van ongedifferentieerde autonome arousal,
terwijl van het motorische systeem alleen het gedeelte wordt gesimuleerd dat voor de gelaatsuitdrukking zorgdraagt. Autonome
arousal en eigen gelaatsexpressie worden geëvalueerd in het licht
van de aanwezige cognities, waaruit een affektbeleving resulteert.
(5) Freud herleidt lust- en onlustgevoel tot de gewaarwording
van respektievelijk de afname en de toename van het excitatieniveau in het zenuwstelsel. Daar lustgevoel ook gepaard blijkt te
kunnen gaan met een hoog excitatie-niveau, is de hypothese van
een lineair verband tussen arousal-mveau en lust/onlustgevoel
niet houdbaar. Het arousalniveau is wel bepalend voor de intensiteit-, maar niet voor de kwaliteit van de affektbeleving. Aannemelijk lijkt het dat het individu een lustgevoel ondergaat, wanneer een arousaltoestand optreedt bij ongeïnterumpeerde verwezenlijking van een doel (met name S-doelen), terwijl een onlustgevoel
wordt ervaren wanneer zich een arousaltoestand voordoet als gevolg
van plan-interruptie.
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(6) Freud neemt aan dat voorstellingen die éénmaal met een
hoog excitatieniveau zijn gepaard gegaan, gekoppeld raken aan
een excitatiesysteem

(van sleutelneuronen). ledere keer als de

voorstelling wordt geaktiveerd, zet het dit excitatiesysteem opnieuw m

werking, waardoor een excitatietoestand ontstaat, die

als affekt wordt geëvalueerd. Voorstellingen verliezen hun exciterende werking door 'afreageren', dat wil zeggen als zij bij herhaling m

het bewustzijn worden gebracht en de daarbij geproduceer-

de excitatie afvoer vindt in de daartoe bestemde autonome en motorische banen. Het sleutelneuronsysteem zal dan met een verminderde responsie reageren, totdat bij de bewuste voorstelling géén
excitatie meer wordt geproduceerd. Dit afreageermechanisme kan
worden opgevat als een habituatieproces.
(7) De uitwerking van Freuds formuleringen over affekt tot een
samenhangend model, maakt duidelijk dat uitdrukkingen als 'ingeklemd affekt' en 'afreageren van affekt' tot op zekere hoogte misleidend zijn.
De uitdrukking 'ingeklemd affekt' is misleidend, omdat zij
suggereert dat bij een traumatisch voorval affekt eenmalig ontstaat en vervolgens als grootheid ergens vast kan blijven zitten.
Affekt ontstaat echter niet eenmalig en blijft niet permanent aanwezig. Affekt ontstaat steeds opnieuw, namelijk iedere keer als
de onverenigbare voorstellingen die op het voorval betrekking hebben, worden geaktiveerd. Wil men toch van 'ingeklemd affekt' spreken dan doelt deze uitdrukking op een konditie, waarbij voorstellingen als excitatiebron aanwezig zijn zonder dat deze voorstellingen tot het bewustzijn worden toegelaten. Bij aktivering van
deze voorstellingen, wat intermitterend of chronisch het geval
kan zijn, komt dan excitatie vrij die géén adekwate afvoer kan
vinden, omdat de voor de affektbeleving noodzakelijke voorstellingen ontbreken. De uitdrukking 'afreageren van affekt' kan tot de
misvatting leiden, dat een hoeveelheid affekt afvoer vindt in autonome en motorische responsies. Affekt wordt strikt genomen echter nooit afgereageerd. Wat m-reakties-afgevoerd wordt, is een
excitatiequantum

in het zenuwstelsel. Dit leidt tot een veran-

dering in de arousaltoestand en het motorische responsiesysteem,
welke verandering vervolgens in het licht van aanwezige cognities tot
een wijziging, eventueel vermindering, van de affektbeleving voert.
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7. VERWERKING

Ш ot nu toe werd uitvoerig stilgestaan bij de wijze waarop affekt m de afreageertheone moet worden opgevat, hoe het affekt
als gevolg van een traumatische episode ontstaat en hoe de voorstellingen die op de episode betrekking hebben hun affektieve
werking verliezen door afreageren.
Er is daarnaast een andere
weg waarlangs aan deze affektieve werking een eind kan worden gemaakt; in paragraaf 4.3.4 kwam dit proces al kort ter sprake. Het
betreft de opheffing van de onverenigbaarheid tussen voorstellingen door wat Freud noemt 'associatieve verwerking', 'denkarbeid',
of 'associatieve korrektie' (1893a, p. 90, 94, 1894a, p. 64).
Bi] deze verwerking mag men niet denken aan een proces dat
pas optreedt wanneer afreageren faalt. Integendeel, voorstellingen die met affekt gepaard gaan houden de mens van meet af aan
sterk bezig. "Im allgemeinen wächst doch mit der Affektgrösse
einer Vorstellung auch deren Rolle in der Assoziation" (1895 , p.
232). En omgekeerd wordt dit beroep op associatieve verwerking
minder naarmate de voorstellingen hun affektieve werking verliezen (1894 , p. 63). Verwerking neemt in de af reageertheone dan
ook een belangrijke plaats in. Een gezonde reaktie op een traumatische gebeurtenis kan maar twee dingen inhouden: óf men geeft
op een adekwate manier uiting aan zijn gevoelens (afreageren) en/
of men slaagt erin de pijnlijke, onverenigbare voorstellingen die
met de gebeurtenis samenhangen, door denkarbeid te verwerken. Beiden afreageren en verwerking, worden - ook m de therapie - steeds
op één lijn gesteld (1893a, p. 87, 94, 1894a, p. 64).
Wij willen nu van meer nabij bezien wat Freud onder 'verwerking' verstaat, en nagaan mhoeverre het mogelijk is dit proces
in een programma weer te geven en een plaats te geven in het model van de af reageertheone.

229

7.1. Verwerking in de afreageertheorie
Met onverenigbare voorstellingen wordt ieder mens weleens gekonfronteerd. Wanneer toch slechts een beperkt aantal mensen als
gevolg van konflikterende voorstellingen neurotisch wordt, komt
dit onder meer omdat de mens er gewoonli3k in slaagt deze onverenigbaarheid tot draaglijker proporties terug te brengen. Pas als
men deze onverenigbaarheid niet onder ogen durft zien, haar uit
het bewustzijn wegdrmgt, kan de neurotische stoornis ontstaan.
De therapie heeft dan tot funktie om de betreffende voorstellingen en hun onverenigbaarheid in het bewustzijn terug te brengen,
het erbij behorende affekt te ontladen, en de onverenigbaarheid
alsnog, door denkarbeid, op te lossen (vgl. 1895 , p. 223ff).
Gelet daarom op het belang van deze 'denkarbeid' of 'verwerking' zouden wij meer in detail willen weten hoe dit cognitieve
proces verloopt. Op dit punt worden wij echter teleurgesteld.
Freud zet niet systematisch uiteen wat hij onder verwerken verstaat. Slechts op ëën plaats (1893 , p. 88) illustreert hij aan
de hand van twee voorbeelden hoe pijnlijke voorstellingen door andere voorstellingen kunnen worden gekorngeerd. Voor het overige
moeten wij afgaan op de meer indirekte aanwijzingen, die zijn te
ontlenen aan de therapeutische hulp die Freud bij het verwerken
biedt.
De voorbeelden die Freud van associatieve korrektie geeft zijn
zeer summier:
- Na een ongeval voegt zich bij de herinnering aan het gevaar
en de (afgezwakte) herhaling van de schrik, de herinnering
aan het verdere verloop, aan de redding, en het bewustzijn
dat men thans veilig is.
- De herinnering aan een krenking wordt gekorngeerd door de
feiten recht te zetten, door zich te bezinnen op de eigen
waarde.
Bij het eerste voorbeeld moet worden opgemerkt, dat niet helemaal
duidelijk is mhoeverre hier van verwerking van onverenigbare
voorstellingen mag worden gesproken. Freud past het begrip 'onverenigbaarheid' niet met zoveel woorden toe op het klassieke ongevalstrauma. Een feit is echter, dat de ervaring van een ongeluk
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in cognitief opzicht een sterk disruptieve uitwerking heeft, zodat men ook hier zeer wel van een 'onverenigbaarheid' zou kunnen
spreken. Voorts is het in het voorbeeld niet zozeer de betrokkene
zélf, die een onverenigbaarheid oplost, maar is het de goede afloop van het ongeval, die maakt dat er de facto geen onverenigbaarheden overblijven. Het verwerken houdt voornamelijk in dat
de betrokkene zich dit goed realiseert.
Het tweede voorbeeld verschilt in dit opzicht van het eerste.
De krenking is een feit en belast de betrokkene met reële onverenigbare voorstellingen, die hij zélf door denkarbeid moet oplossen. De verwerking bestaat in een proces waarbij de betrokkene het
beweerde voor zichzelf rectificeert en argumenten naar voren haalt,
die zijn eigenwaarde ondersteunen.
Als therapeut komt Freud voor het probleem van de verwerking
te staan, op het moment dat de pathogène, onverenigbare voorstellingen bij de patiënt bewust zijn geworden, de bijbehorende emoties zijn geuit, maar de patiënt desondanks moeite heeft op deze
onverenigbaarheid een antwoord te vinden. Hoe helpt men mensen
pijnlijke herinneringen, onverenigbare voorstellingen te verwerken? Freud kan niet veel anders doen dan te rade gaan bij de algemeen-menselijke ervaring op dit punt. Hij betwijfelt of hier
veel plaats is voor formele theorieën: "Hier hört wohl die Möglichkeit auf, die psychotherapeutische Tätigkeit in Formeln zu
fassen. Man wirkt, so gut man kan, als Aufklärer, wo die Ignoranz
eine Scheu erzeugt hat, als Lehrer, als Vertreter einer freieren
oder überlegenen Weltauffassung, als Beichthörer, der durch die
Fortdauer seiner Teilnahme und seiner Achtung nach abgelegtem
Geständnisse gleichsam Absolution erteilt ..." (1895 , p. 285).
Over de vorm waarin Freud zijn meeleven en zijn gevoelens van
sympathie tegenover patiënten laat blijken, vernemen wij weinig.
Het zijn vaak stilzwijgende, onwillekeurige gebaren, waarin het
menselijke meeleven zich uit, dingen die zich moeilijk voor (zelf-)
beschrijving lenen. Dit is misschien één van de redenen waarom wij
van Freuds therapeutische aktiviteiten voornamelijk de verbale interventies leren kennen. Een feit is in ieder geval dat wij vooral
horen wat Freud tegen zijn patiënten zegt,
teneinde hen te helpen
tegenover onverenigbare voorstellingen een houding te vinden.
Overzien wij deze verbale interventies dan treedt Freud ons daar231

uit inderdaad tegemoet in de rollen die hij de therapeut primair
toeschrijft: als 'Aufklärer', als 'Lehrer'. Freud poogt zijn patiënten van onjuiste denkbeelden af te helpen, door hen juiste
denkbeelden, krachtige argumenten voor te houden.
Al bij Frau Emmy - een geval dat niet helemaal representatief
is voor het bewuste verwerken van onverenigbare voorstellingen,
omdat Freud de patiënt onder hypnose behandelt - heet het regelmatig: "Ich appelliere an ihre Aufklärung" (1895 , p. Ill, 114),
"Ich wiederhole alle die Lehren" ... (ib. p. 127), "Ich wiederhole
ihr die drei Trostgründe..." (p. 128), enzovoort. Kenmerkend voor
de behandeling van Frau Emmy is, dat Freud hypnose gebruikt om
"ihr Lehren zu erteilen, die in ihren Gedanken stets gegenwärtig
bleiben" (ib., p. 130). Wanneer hij later de hypnose achterwege
laat en normaal met zijn patiënten spreekt, zijn het nog steeds
krachtige 'intellektuellen Motiven' (ib. p. 186), waarmee hij probeert de patiënt te bewegen zijn afweer te laten varen en een betere houding tegenover de onverenigbare voorstellingen te vinden.
Het meisje dat zich diep schuldig voelt over haar gevoelens voor
haar zwager, houdt Freud twee 'Trostgründe' voor: (1) men is voor
zijn gevoelens niet verantwoordelijk en (2) haar gedrag, haar
ziek-worden is bewijs genoeg voor haar morele instelling (ib. p.
223). Voorzover Freud vermoedt dat een onverenigbaarheid op een
misverstand berust, poogt hij de zaak op te helderen en het misverstand uit de weg te ruimen (p. 224, 225).
Uit deze betrekkelijk schaarse gegevens over Freuds visie op
het verwerken van onverenigbare voorstellingen, zoals deze visie
uit zijn therapie blijkt, laten zich geen verdragende konklusies
trekken. De overheersende indruk is, dat Freud het verwerken als
een verstandelijk proces opvat, waarin het er op aan komt eventuele feitelijke onjuistheden recht te zetten en redeneringen die
de onverenigbaarheid in stand houden te herzien en te vervangen
door andere die de onverenigbaarheid verminderen en opheffen.
7.2. Inpassing van verwerking in het model
Wanneer wij VERWERKING als onderdeel trachten te situeren m
het model van de af reageertheone, dan is het een procedure die
tweeërlei invoer ontvangt: (1) affektbeleving en (2) cognities
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die behoren tot de momentaan in het bewustzijn aanwezige episode
(zie Figuur 13). Freud zegt dat al naargelang de 'Affektgrösse',
dat wil zeggen de hevigheid van het affekt dat aan een voorstellingencomplex is verbonden, dit voorstellingencomplex een beroep
doet op bewuste verwerking. Interruptie in een plan tot het bereiken van een doel zou dan, zolang er geen affekt is, op zich
geen aanleiding tot verwerking geven. Men percipieert de diskrepantie ten opzichte van het doel als het ware gedesinvolveerd,
apathisch, ervaart deze althans niet als een appèl tot verwerking.
(Vandaar de winst, als door een proces van mis-attnbutie het affekt met andere voorstellingen verbonden raakt; daardoor vragen
problematische voorstellingen waarbij het affekt m oorsprong behoort, geen aandacht meer.) Gaat een episode in het bewustzijn
echter met affekt gepaard, dan vormt dit affekt het signaal voor
het proces VERWERKING om aktief te worden.
Verwerking is, naar wij zagen, het proces via hetwelk door
denkarbeid onverenigbare voorstellingen meer verenigbaar worden.
In termen van Schänk & Abelson's plantheorie moet hier gedacht
worden aan een programma waarbij een planinterruptie en de daaruit resulterende doel-schending wordt 'verzacht', door een redeneerproces dat argumenten herziet en nieuwe argumenten aanvoert.
Zo is er in Freuds voorbeeld van de belediging sprake van de blokkering van een plan, dat dient tot het bewaren van het zelfrespekt (P-ZELFRESPEKT). Deze plan-blokkermg kan door denkarbeid
worden gekorngeerd, onder andere door hetgeen de beledigende
partij heeft beweerd recht te zetten, onjuistheden te elimineren,
argumenten ter ondersteuning van de eigenwaarde op te roepen. De
wijzigingen die VERWERKING oplevert, worden opgenomen in de representatie van de episode. De oorspronkelijke episode wordt van
aantekeningen voorzien, gekorngeerd, waardoor een andere representatie ontstaat waarin de 'ernst' van de planinterruptie (zie
paragraaf 6.3.3) een lagere waarde heeft. Dientengevolge zal het
autonome responsiesysteem tot een nieuwe, lagere arousal-output
komen, terwijl ook het motorische systeem met een verminderde
responsie reageert. Een en ander vindt zijn uitdrukking in het
evaluatieproces: de affektbeleving wijzigt zich. Wanneer het affekt vermindert, verdwijnt meer en meer de reden om de episode
verder te verwerken, tot de episode zo weinig arousal en daarmee
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Figuur 13. Verwerking (reproduktie) in Freuds Afreageertheorie.
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affekt wekt, dat verwerking niet langer nodig is.
7.3. Afreageren, verwerking en het konstantie-principe
Aan het begin van dit hoofdstuk werd opgemerkt, dat men ver
werking niet als een proces mag beschouwen dat pas begint als af
reageren niet helpt. Bezien wi] de regels voor afreageren en die
voor verwerking nauwkeuriger, dan blijkt er tussen beide proces
sen een nauwe samenhang te bestaan. Tezamen zorgen deze regels
ervoor, dat Freuds theorie funktioneert als een hoger-orde feedbacksysteem (vgl. Forrester, 1968) . Het punt waarop de regels
voor afreageren en verwerking in elkaar grijpen, is gelegen in
de aanname dat voorstellingen die met affekt gepaard gaan een be
roep doen op verwerking. Verwerking veronderstelt dat men de be
treffende (onverenigbare) voorstellingen in het bewustzijn plaatst.
Hierop sluit de regel aan welke zegt, dat iedere keer als een on
verenigbare voorstelling m het bewustzijn verschijnt, excitatie
vrijkomt die in autonome en motorische responsies afvloeit. Deze
responsies leiden tot een affektbeleving, hetgeen VERWERKING in
stigeert om de episode in het bewustzijn te houden en verder te
korrigeren, waarmee zich de kringloop sluit. Figuur 14 geeft de
ze mteraktie tussen cognitieve en fysiologische processen weer
in een vereenvoudigd DYNAMO-stroomdiagram.
Doet zich een episode in het bewustzijn voor (BE) die door
een plan-interruptie wordt gekenmerkt, dan wordt excitatie (EXC)
vrijgemaakt, die het excitatieniveau (EN) doet stijgen. De exci
tatie wordt afgereageerd (AFR) in lichamelijke responsies totdat
het excitatieniveau weer terug is op zijn normale peil (EXNORM=
N). De lichamelijke responsies geven aanleiding tot een affektbeleving (AFF), die het signaal vormt om de episode nader in het be
wustzijn te brengen (BWM) en te verwerken (VERW). Het verwerkings
proces heeft tot doel de in de episode vervatte planinterruptie
op te heffen, dat wil zeggen het streeft ernaar diskrepanties ten
opzichte van een beoogd doel tot nul te reduceren. (DNORM=0).
Verhelderend in het stroomschema van Figuur 14 is, dat het
duidelijk laat zien dat het gehele systeem naar een evenwicht
streeft, maar ббк dat verschillende interpretaties mogelijk zijn
voor wat Freud het konsіапігерггпог
е noemt. Dat het systeem niet
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Figuur 14. Vereenvoudigd DYNAMO-stroomdiagram van do interaktie tussen
cognitief en fysiologisch subsysteem bij afreageren en ver
werken.
in een eeuwige kringloop blijft rondcirkelen, maar op een gegeven
moment tot rust komt, vloeit zowel voort uit (1) de regel dat de
exciterende werking van een episode, iedere keer als hij in het
bewustzijn is, met een fraktie (RF) wordt gereduceerd,als uit (2)
het effekt van verwerking, waardoor interrupties in een episode
een korrektie ondergaan, zodat bij hernieuwde bewustmaking de ex
citerende werking van de episode geringer is.
Het systeem komt tot rust als de episode geen excitatie meer
verwekt waardoor er geen lichamelijke responsies meer optreden,
de affektbeleving verdwijnt, en daarmee tevens de reden vervalt
om de episode nog langer in het bewustzijn te brengen.
Vanuit verschillende gezichtspunten kan men nu zeggen, dat
het systeem volgens een konstantieprincipe werkt. Met het konstantieprincipe bedoelt Freud: ..."dass das Nervensystem bestrebt
ist, etwas in seinen Funktionsverhältnissen, was man die 'Erre236

gungssumme' nennen mag, konstant zu erhalten ..." (1892/1940, p.
12). Een dergelijk fysiologisch konstantieprincipe treffen wi] m
Figuur 14 aan in het negatieve feedback-systeem, rechtsonder, dat
door afreageren het excitatieniveau tot een normaal peil (EXNORM)
terugbrengt. De 'Funktionsverhältnissen1, dat wil zeggen de organisatie van dit subsysteem is inderdaad zodanig, dat het ernaar
streeft de 'Erregungssumme' (het excitatieniveau) konstant te houden (EXNORM=N). Toch dekt deze interpretatie van het konstantieprincipe niet helemaal de betekenis die Freud eraan geeft, omdat
Freud over het gehele systeem - ook over de cognitieve komponent
- in fysiologische termen wil spreken, en voor dit gehele
systeem
het konstantieprincipe wil laten gelden. In Figuur 14 is Freuds
theorie echter niet als een louter fysiologisch systeem opgevat,
maar als een 'multilevel' systeem, waarin het fysiologische systeem een subsysteem is, dat interakteert met een cognitief subsysteem.
Vanuit een bepaalde gezichtshoek zou men niettemin ook voor
dit 'multilevel'-systeem geldend kunnen maken, dat het door een
fysiologisch konstantieprincipe wordt beheerst. Het systeem als
geheel is immers zo georganiseerd, dat het niet alleen een momentaan excitatie-overschot afvoert, maar tevens voorstellingen die
oorzaak van de excitatie-toename zijn, zolang in het bewustzijn
blijft brengen (via het circuit AFF -»• BWM) , tot deze voorstellingen hun exciterende werking hebben verloren. Vanuit dit perspektief gezien verschijnt het cognitieve subsysteem als in-dienststaande van een fysiologisch konstantieprincipe. Volgens dit principe wordt vrijkomende excitatie afgevoerd en worden potentiële
excitatiebronnen net zolang door het systeem behandeld tôt hun
exciterende werking is verdwenen. Abstrakter geformuleerd komt
dit er op neer, dat men het systeem in termen van Mésarovic (1970,
p. 43ff) als een hberavahisoh
systeem opvat, dat uit twee 'decisie-lagen' bestaat, waarbij het fysiologische subsysteem als hoogste beslissingseenheid fungeert.
Deze interpretatie komt stellig het meest tegemoet aan Freuds
voorkeur voor een uiteindelijk fysiologische theorie over het
menselijke gedrag, en ook aan een diepliggende tendens in zijn
werk, om het menselijk cognitieve funktioneren te zien als een
hulpapparaat in dienst van de biologische behoeften van het or237

ganisme. Tegelijk is er in Freuds werk echter een andere visie op
de mens aanwezig. Holt (1972) spreekt van een humanistische visie
die hi] kontrasteert met de mechanistische. Het is de gedachte,
die wi] ook al in de Studien tegenkomen, dat mensen in principe
in staat zijn zich rationeel rekenschap te geven van hun problemen
en konflikten, dat therapie niet in de laatste plaats een appèl
inhoudt op de 'Aufklärung' van de patiënt (1895 , p. 285), en dat
het op diens morele moed aankomt (ib., p. 182) om zijn lot onder
ogen te zien en ¿ich er tegen te verweren (ib. p. 312). Volgens
deze laatste visie is in het model van Figuur 14 het cognitieve
systeem de hoogste beslissingseenheid en de konstantie die het
gehele systeem najaagt, is de opheffing van diskrepanties ten opzichte van doelstellingen (DNORM=0). Doet zich een dergelijke diskrepantie voor, dan tracht het systeem deze via een proces van
cognitieve verwerking te reduceren. Het systeem als geheel is op
deze verwerking ingericht, waarbij het fysiologische subsysteem
als een waarschuwingscircuit werkt, dat het verwerkingsproces in
gang houdt, totdat de diskrepanties ten opzichte van het doel
zijn opgeheven.
Ik keer nu terug tot de vraag hoe het verwerkingsproces als
onderdeel van een computermodel zou kunnen worden geprogrammeerd.
7.4. Programmering van verwerking; reproduktie
Zelfs de meest welwillende uitleg kan weinig veranderen aan
het feit, dat de aanduidingen die Freud omtrent het proces van
verwerking geeft zeer summier en vaag zijn. In feite stelt hij
met zoveel woorden, dat men het proces niet in formules kan vatten. Men kan het hiermee oneens zijn en menen, dat mensen toch
bepaalde cognitieve strategieën volgen voor de verwerking van episodes waarin een doelschending heeft plaatsgehad (trauma's), en
dat het interessant en belangrijk is om juist deze strategieën
te programmeren. Met de noodzakelijke uitwerking van deze strategieën begeeft men zich dan ecnter in een stuk theorievorming,
waaraan Freud in de Studien m e t toekomt.
Gelet op mijn doelstelling om allereerst Freuds theorie te
formaliseren zoale ztj гз, maar méér nog gezien de problemen die
de opstelling van een theorie over 'verwerking' geeft, zie ik er
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vanaf Freuds theorie op dit punt te kompleteren. Ik doe derhalve
geen poging het proces van verwerking ' m Formeln' te vatten.
Daarmee komt in het model de mogelijkneid te vervallen om de
cognitieve korrektie van onverenigbare voorstellingen te simuleren. Behouden moet echter wêl blieven de mogelijkheid om deze
voorstellingen bewust te maken en uit te spreken. Immers voor het
afreageren geldt, dat de onverenigbaarheid in het bewustzijn gebracht en uitgesproken moet worden (zie paragraaf 4.3.2). In deze
beperkte, гергоаикіге
е zin moet daarom in het model een vorm van
cognitieve verwerking behouden blijven. Op de plaats van VERWER
KING zal een programma ingevoegd moeten worden, dat in staat is
tot reproduktie en formulering van herinneringen (zie Figuur 13,
REPRODUKTIL·). Om de funktie van dit programma duidelijker te om
lijnen, moet ik vooruitlopen op het hoofdstuk over het geheugen.
In het model van de afreageertheorie moet worden uitgegaan
van een episodisch geheugen (zie paragraaf 8.2), waarin de repre
sentaties aanwezig zijn van een reeks gebeurtenissen. Deze concep
tuele representaties kunnen zelf 'wakker' worden en zich in het
bewustzijn melden, of aktief 'gewekt' worden. In het algemeen
keert de representatie van een episode (een herinnering) niet me
teen kompleet en in detail in het bewustzijn terug. Veelal zijn
slechts enkele momenten van de episode in het bewustzijn present.
Het REPRODUKTIE-programma moet nu in staat zijn om op basis van
hetgeen bewust is, aanvullende informatie uit het geheugen op te
roepen. Dit proces draagt het karakter van een
vraag-artwoord
proces. Het kan bijvoorbeeld voorkomen, dat iemand zich herinnert:
"Ik had met A een gesprek en hij was boos op mij". Bij de verdere
exploratie van deze herinnering kan de vraag opkomen: "Waarom was
A ook alweer boos op mij?" Het REPRODUKTIE-programma moet dan
over de heuristiek bescnikken om in de geheugen-representatie van
de episode, in de 'herinnering', de struktuur te vinden die het
antwoord op deze vraag behelst.
Dat het in principe mogelijk is een programma te konstrueren,
dat vragen beantwoordt over een specifiek kennisdomein, is voor
een aantal gebieden van kennis gedemonstreerd. Onder anderen met
programma's als SHRDLU (Winograd, 1972), LSNLIS (Woods, 1974),
PLANES (Waltz, 1977), LUIGI (Scragg, 1975) en GUS (Bobrow е.a.,
1976). De organisatie van het geheugen en de zoekstrategieën zijn
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bij elk van deze programma's afgestemd op het eigen karakter van
de gegevens (steekproeven van maangesteente, onderhouds- en vluchtgegevens van vliegtuigen, kookrecepten, enzovoort). In deze afstemming ligt tevens de beperktheid van deze vraag-antwoord programma's: de theorieën over geheugenopslag en zoekmethodieken die
er in belichaamd zijn, laten zich nauwelijks generaliseren naar
andere domeinen. In het geval van de afreageertheone gaat het
om een speciaal domein. Nodig is een vraag-antwoord programma,
dat een episodisch geheugen raadpleegt om daaruit informatie over
alledaagse
gebeurtenissen
op te halen en onder woorden te brengen.
Het moet vragen kunnen beantwoorden, zoals die bij iemand opkomen
die een gebeurtenis vaag voor de geest heeft staan. Een dergelijk
programma, dat vragen beantwoordt over episodes, is recentelijk
ontwikkeld door Lehnert (1977). QUALM, zoals het programma heet,
zet vragen om m een CD-representatie. Toegepast op de vraag in
het voorbeeld: "Waarom was A boos op mij?", zou dit leiden tot
de volgende conceptuele struktuur:
*?*
A
LEADTO
A
0
A«——> MTRANS«<past
V
MFEEL
0
ANGRY

[

-<A

4
Δ
A
In woorden uitgedrukt: welke onbekende gebeurtenis (*?*) leidde
ertoe, dat A de boodschap overbracht (MTRANS) van A naar mij (I)
dat (0=Object) A gevoelde (MFEEL) woede (ANGRY) bij zichzelf (A)
jegens mij (I).
QUALM beschikt over de zoekmethodieken die het vervolgens in
staat stellen in een door SAM of PAM gemaakte conceptuele repre
sentatie van een episode, de struktuur te vinden die de lege plek
+?+ opvult en daarmee de vraag beantwoord. Dit antwoord is in
eerste instantie een taaivrije conceptualisatie, die echter naar240

gelang de taaigenerator die aan QUALM gekoppeld wordt in een verbale uiting wordt omgezet.
Het REPRODUKTIE-programma heeft eenzelfde taak te vervullen
als QUALM. Binnen het model van Freuds afreageertheorie (Figuur
13) gaat de procedure REPRODUKTIE tot exploratie van een episode
over, indien deze episode met affekt gepaard gaat. De reproduktie wordt gestaakt zodra de af f ektbelevmg haar intensiteit heeft
verloren. Daarnaast is er nog één andere konditie waaronder de
reproduktie van herinneringen wordt gestaakt. Deze omstandigheid
doet zich voor, wanneer de episode met een zodanig intens negatief affekt gepaard gaat, dat de persoon weigert er nog langer
aan te denken. Over deze verdringing en de konsekwenties van verdringing voor de wi^ze waarop herinneringen bewaard blijven, handelt het volgende hoofdstuk.
Samenvattend kan men zeggen dat het tot dusver beschreven model ernaar streeft een episode die met affekt gepaard gaat, net
zolang te reproduceren en het daarbi] behorende affekt af te reageren, totdat de episode affektloos is geworden. Hiermee dekt het
model een basisgedachte van Freuds theorie: mensen hebben de behoefte om zich van pijnlijke herinneringen te ontdoen door ze uit
te spreken en de erbij behorende emotie te uiten.
Dezelfde gedachte ligt ook ten grondslag aan een van de eerste computermodellen van neurotisch gedrag, dat van Colby (1963).
Ook hier streeft het model er rusteloos naar om conceptualisaties
('beliefs'), die met een hoog excitatie-quantum gepaard gaan, uit
te spreken. Gelukt het om de betreffende gedachte tot uitdrukking
te brengen, dan wordt het excitatie-quantum gereduceerd (Colby &
Gilbert, 1964). In Colby's model wordt eveneens de reproduktie
van een complex minder urgent naarmate de excitatie-guantiteit
afneemt. Vindt dit afreageren niet in voldoende mate plaats, dan
zal dezelfde conceptuele struktuur bij herhaling voor reproduktie worden geselekteerd. "This state sequence simulates the neurotic condition of repeated concern and preoccupation with certain
conflicted complexes ..." (ib. p. 414). Tenslotte kan ook in Colby's model de reproduktie van een complex geheel worden gestaakt
wanneer een extreem negatieve affekttoestand ontstaat.1
Naast deze overeenkomsten zijn er ook belangrijke verschillen tussen Colby's model en het hier geschetste model van de af241

reageertheorie. Hoewel Colby een aantal psychoanalytische noties
verwerkt, doet hl] geen poging om één specifieke theorie van Freud
te formaliseren. Terwijl in de afreageertheorie - en dit is typerend voor deze vroege Freudiaanse theorie- maar één optie open
staat met betrekking tot episodes die met een te hevig affekt gepaard gaan, namelijk е йггпдгпд,
zijn er in Colby's model ver
schillende tussenoplossingen mogelijk. Deze houden m dat een konflikterend 'belief' in een gewijzigde of zelfs sterk verminkte
vorm wordt uitgesproken.
Belangrijker dan deze verschillen is echter het ontbreken in
Colby's model van een samenhangende theorie over affekt. In weer
wil van het gebruik van termen als 'excitatie' en 'discharge'
geeft het model géén inzicht in de manier waarop lichamelijke en
cognitieve processen in het affekt ineengnjpen. Kenmerkend voor
het door ons uitgewerkte model van de afreageertheorie is daarentegen dat er een expliciete theorie over affekt in tot uitdrukking
komt.
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8. HET GEHEUGEN

*Ь\1.vorens

verder te gaan is het goed om even te pauzeren, en

vast te stellen hoe ver W13 gevorderd zijn met de formalisering van
de af reageertheone. Het tot dusver uitgewerkte model

(zie Hoofd

stuk 7, Figuur 13) kan vergeleken worden met Wilensky's PAM, dat
een verhaal waarvan het een conceptuele representatie heeft ge
maakt, parafraseert vanuit het standpunt van de hoofdpersoon. De
ze parafrase gaat dan echter gepaard met waarden voor de variabe
len AROUSAL, MOT. RESPONSIES
VING. Bovendien blijft

(gelaatsuitdrukking) en AFFEKTBELE-

het programma via de funktie REPRODUKTIE

parafraseren totdat de intensiteit van de affektbeleving beneden
een bepaald k n t e r i u m is gedaald. Daarmee is het programma reeds
in staat om wat Colby een neurotische preoccupatie
einfache Neurose' noemt

en Freud

'eine

(1895/1950, p. 428) te simuleren. Freud

spreekt van zo'η eenvoudige neurose als iemand door

'überstarken

Vorstellungen' wordt geplaagd en zich daarvan niet los kan maken,
"... des souvenirs, des images non altérées d'événement importants"
(1895 , p. 346) en hi] verwijst naar Pascal die aan zijn linkerzijde steeds een afgrond meende te zien, sinds hij eens met zijn
rijtuig bijna in de Seine was gestort. Kenmerkend voor deze voorstellingen is, aldus Freud, dat zij begrijpelijk

zijn, wij kennen

er immers de herkomst van, terwijl de begeleidende affektieve uitingen kongruent

zijn, dat wil zeggen bij de voorstelling

passen.

Normaal verliezen deze voorstellingen na verloop van tijd hun
uitwerking en alleen het feit dat zij zich in sommige gevallen
blijven opdringen maakt dat men hen dan pathologisch noemt.
Wanneer ik zeg dat het tot dusver ontwikkelde model dergelijke preoccupaties kan nabootsen, is dit slechts in een zeer beperkte z m

waar. Het is waar, dat het model zich keer op keer met de-

zelfde emotionerende episode blijft occuperen, maar anderzijds
is het woord preoccupatie misplaatst, omdat het model eenvoudig
de mogelijkheid mist om zich met andere gelijktijdig aanwezige
episodes bezig te houden. Het heeft geen geheugen waarin meerdere
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episodes liggen opgeslagen. Daarmee ontbreekt ook de mogelijkheid
dat andere episodes geaktiveerd raken en interfereren met de thans
bewuste voorstelling, zodat zich de verschijnselen voordoen die
typisch zijn voor hysterie: voorstellingen dringen zich op waarvan niet begrbjpelijk
is waaraan zij hun prominentie te danken
hebben, affektuitingen doen zich voor die absurd en
inkongruent
zijn, gelet op de aanwezige cognities. Over de lichamelijke symptomen zwijg ik dan nog. Het hysterische syndroom is kortom niet
simuleerbaar, tenzij wij er in slagen de geheugenmechanismen in
te bouwen die Freud in zijn afreageertheone beschrijft. Nodig
is een model dat onder herinneringen 'lijdt', in dezelfde zin
waarin Freud van zijn patiënten zegt dat zij 'an Reminiszenzen'
lijden (1893 , p. 86). Bezien wij daartoe welke opvattingen Freud
met betrekking tot het geheugen huldigt.
8.1. Freuds opvattingen over het geheugen
Het is in zekere zin merkwaardig dat Freuds theorie over hysterie, zoals deze in de Studien wordt uiteengezet, vooral als een
af f ekttheone de wereld is ingegaan. In zijn latere samenvattingen
(zie Hoofdstuk 4, noot 5) is het steeds weer het 'ingeklemde affekt' en het 'afreageren' dat ter sprake komt. Let men echter op
de vraagstellingen waarmee Freud zich tijdens het schrijven van
de 'Studien über Hysterie' bezighoudt, dan blijkt het centrale
theoretische probleem van zijn hysterie-theone vooral op het terrein van het geheugen te liggen. De voornaamste ontdekking die in
de Studien bekend wordt gemaakt, is het feit dat veel hysterici
lijden onder de herinnering aan een psychisch trauma, welke herinnering "nach Art eines Fremdkörpers wirkt, welcher noch lange
Zeit nach seinem Eindringen als gegenwärtig wirkendes Agens gelten muss" (1893 , p. 85). Dat mensen onder pijnlijke herinneringen
gebukt kunnen gaan is natuurlijk niet nieuw. Nieuw en raadselachtig is voor Freud het bij zijn patiënten konstateerbare feit, dat
er herinneringen kunnen zijn die een intense en fatale invloed
uitoefenen, maar nochtans de betrokkene niet bewust zijn en in
zijn normale geheugen lijken te ontbreken.
Het is vooral deze bevinding die het kader van de geijkte geheugen-theorieën doorbreekt, en Freud ertoe noopt om voor het be244

staan van herinneringen met een dergelijke afwijkende status een
verklaring te vinden. Op grond van zijn ervaringen met de exploratie van deze herinneringen bij patiënten, ontwikkelt hij dan zijn
theorie over de 'afweer', een theorie die hem echter lange tijd
niet bevredigt. Zo moet de 'Entwurf', behalve als een poging tot
neuropsychologische theorievorming, vooral gezien worden als een
geconcentreerde poging om tot een overtuigende theorie over de afweer te komen.1
Hoe werkt nu naar Freuds inzicht in het algemeen het geheugen,
en hoe vinden de merkwaardige geheugenfenomenen bij hysterici daarin een plaats?
8.1.1.

Het normale

herinneren

en

vergeten

In de 'Studien über Hysterie' zegt Freud over het normale herinneren en vergeten niet veel meer dan wat de ontwikkelde leek er
in zijn tijd over wist. Herinneringen kunnen gewekt worden 'nach
den Gesetzen der Assoziation' (1893 , p. 96). Herinneringen spelen een grotere rol in onze associaties, naarmate zij tot meer
affekt aanleiding geven (1895 , p. 232). Een herinnering kan niet
goed vergeten worden zolang er nog hevige emoties mee verbonden
zijn. Deze laatste stelling krijgt veel nadruk. Het is ббг alles
van belang, dat het bij een herinnering behorende affekt wordt
afgereageerd, zodat de herinnering affektloos wordt (ib. p. 87).
Want het algemene vervagen van indrukken en verbleken van herinne
ringen dat wij 'vergeten' noemen, geldt voornamelijk herinneringen
die affektief niet meer werkzaam zijn (ib. p. 88).
Onder het motto "Eine irgendwie beachtenswerte psychologische
Theorie muss eine Erklärung des 'Gedächtnisses' liefern" (1895/
1950, p. 383) gaat Freud in de Entwurf dieper in op de werking
van het geheugen en op de daarvoor vereiste eigenschappen van het
zenuwweefsel. Hoewel deze uiteenzetting grotendeels in neurofysiologische termen is gesteld, behelst zij een psychologische theorie over het geheugen die interessante parallellen vertoont met
moderne associatie- en aktivenngstheorieën aangaande het geheugen. Ik geef Freuds uiteenzetting daarom beknopt weer.
Geheugen heeft betrekking op beklijven van indrukken en in
neurofysiologisch opzicht kan dit beklijven alleen maar opgevat
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worden als een verandering in het zenuwweefsel. Freud gaat van de
veronderstelling uit dat het zenuwstelsel een retwerk
vormt

van

neuronen

(vgl. 1895/1950, p. 408). Impulsen kunnen zich verplaatsen

van het ene neuron naar een aangrenzend neuron via een verbinding.
Deze verbindingen laten impulsen niet zomaar door; ze werken als
barrières, als 'Kontaktschranken'. Is eenmaal een impuls gepasseerd dan is de barrière voortaan iets verlaagd; er is een facilitatie, een 'Bahnung' ontstaan.
Wat wij 'geheugen' noemen korrespondeert m
gische substraat met verschillen m

het neurofysiolo-

facilitatie tussen neuronen.

Op grond van wat psychologisch over het geheugen bekend is, kunnen de wetmatigheden worden geformuleerd die voor deze facilitaties moeten gelden. "Nach der psycnologischen Erfahrung hängt das
Gedächtnis, d.h. die fortwirkende Macht eines Erlebnisses ab von
einem Faktor, den man die Grösse des Eindrucks nennt, und von der
Häufigkeit der Wiederholung desselben Eindrucks" (1895/1950, p.
385). Vertaald in neurofysiologische termen houdt dit in, dat de
mate van facilitatie afhangt van de grootte van de impuls die zich
door de verbinding verplaatst, en het aantal malen dat dit zich
herhaalt

(ib.). Verderop in de Entwurf omschrijft Freud dit faci-

litatie-effekt nauwkeuriger. Als een impuls zich van een neuron
naar een ander neuron verplaatst, is de betreffende verbinding tijdens deze passage geheel doorlaatbaar. Daarna herstelt zich de
weerstand in de verbinding, echter tot een niveau dat lager is dan
de oorspronkelijke weerstand. Hoe sterker de overgebrachte impuls
en hoe frekwenter impulsen doorgelaten worden, hoe geringer de
rest-weerstand is. Bij volledige facilitatie is er altijd nog een
minimale, voor alle verbindingen gelijke weerstand over
401). Wanneer twee neuronen ge LiJkіг^сгд
hebben

(in Freuds terminologie

(ib., p.

een verhoogde potentiaal

'mit Quantität besetzt' zijn), dan

wordt daardoor tevens de verbinding tussen deze neuronen gefaciliteerd. Dit is de neurofysiologische grondslag voor de
aoof

gelijktijdigheid,

associatie

op basis waarvan alle verbindingen tussen

neuronen tot stand komen

(ib., p. 403). Wanneer geen impulsen meer

passeren tussen neuronen, gaan facilitaties na verloop van tijd
verloren doordat zich de weerstand in de verbinding herstelt.
Hierop berust het proces van vergeten
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(ib., p. 460).

S.1.2.

het

reprodaaerpvde

denken

In Freuds theorie wordt de geheugenopslag fysiologisch gerealiseerd in de uiteenlopende doorlaatbaarheid van de verbindingen
in een neuronennetwerk. Wordt het sensibele uiteinde van het zenuwstelsel geprikkeld dan volgen deze excitaties de gebaande wegen in het neuronennetwerk en ontladen zich tenslotte via motorische neuronen m spier-mnervaties. Wegen waarlangs een bevredigende afvoer tot stand komt worden opnieuw betreden; wegen waarlangs geen bevredigende afvoer plaatsvindt of die zelfs tot een
excitatietoename in het zenuwstelsel voeren worden voortaan gemeden. Aldus is het geheugen voor het excitatie-verloop 'eine der
bestimmenden, den Weg weisenden Mächte' (1895/1950, p. 385). Het
opmerkelijke nu is dat ons bewustzijn van deze neurale processen
geen kennis draagt; ze kunnen zich klaarblijkelijk zonder bewustheid voltrekken. Wat heeft dan echter de inhoud van ons bewustzijn te maken met deze neurale processen, hoe moet de bewuste ervaring worden verklaard?
Freud meent dat de bewuste ervaring niet ontstaat in het neuronensysteem dat de geheugensporen bewaart. Hij postuleert een
apart systeem van waarnemingsneuronen in de cortex dat gevoelig
is voor de specifieke signalen die de verschillende zintuigorganen uit de omgeving opvangen en doorgeven. Deze signalen wekken
in de waarnemingsneuronen de bewuste ervaring. Bij het zich herinneren kunnen de waarnemingsneuronen vanuit het geheugensysteem
al naargelang de aanwezige facilitaties opnieuw geëxciteerd worden. Er ontstaat dan de bewuste herinnering. Wanneer de excitatietoevoer vanuit het geheugensysteem naar het waarnemingssysteem
bijzonder intens is ontstaan hallucinaties. Het herinneringsbeeld
is dan niet meer te onderscheiden van een waarneming.2
Processen waarbij excitaties zich ongehinderd door het neuronennetwerk verplaatsen noemt Freud primaire
processen;
aan deze
processen beantwoorden in het psychologische vlak zulke verschijnselen als de vrije stroom van associaties, dromen, hallucinaties.
Het primaire proces voert excitatie langs de weg van de minste
weerstand af. Deze afvoer kan echter hoogst ongewenste resultaten
hebben, bijvoorbeeld wanneer een wensbeeld m e t meer onderscheiden wordt van een reële waarneming, zodat specifieke akties (bij247

voorbeeld voeding) m het luchtledige worden voltrokken. Nodig is
een beheersing van het primaire proces, zodat doelgericht het pad
kan worden gevolgd van een wensvoorstelling naar de waarneming
van het gewenste objekt. Deze beheersing, het 'dirigeren van de
reproduktiestroom', is de taak van de Ik-organisatie. Freud geeft
het voorbeeld van een wensvoorstelling waarvan het substraat ge
vormd wordt door neuronen a en b. Het waarnemingscomplex dat zich
aandient komt hiermee slechts ten dele overeen, het is gebaseerd
op neuronen a en с Om tot een waarneming te komen die identiek
is aan het wensbeeld, zorgt de Ik-organisatie ervoor dat neuron
b geëxciteerd blijft, terwijl zij vanaf neuron c, 'durch probeweises Verschieben von Quantität' (1895/1950, p.414), alle voorhanden verbindingen tracht te volgen, totdat het ontbrekende neuron
b is geëxciteerd. In de regel fungeert hierbij een motorisch geheugenspoor als tussenschakel tussen с en b. De betreffende moto
rische neuronen worden geëxciteerd waardoor een beweging wordt
utgevoerd die het gezochte waarnemingscomplex (a, b) doet ontstaan.
Bij dit reproducerende denken opereert het Ik met verplaatsbare excitatiehoeveelheden, waarmee het selektief de aktivatie
van bepaalde neuronen kan versterken ('Aufmerksamkeitsbesetzung',
ib. p. 442) en zodoende kan voorkomen dat verkeerde associatiepaden worden ingeslagen. Dit beheersen van de associatiestroom is
kenmerkend voor het sekundaire
proces.
"Der Kampf zwischen den
festen Bahnungen und den wechselnden Besetzungen charakterisiert
den Sekundärvorgang des reproduzierenden Denkens im Gegensatz
zur primären Assoziationsfolge (ib., p. 414).
8.1.3.

Affekzgebaden

herinneringen,

de

aanaaaklsregel

Vergeten berust naar wij zagen op het verloren gaan van facilitaties. Herinneringen waaraan een hevig affekt verbonden is
worden echter moeilijker vergeten en spelen een grotere rol in
de associatie, dan herinneringen die in affektief opzicht een neutraal karakter hebben. In de Entwurf gaat Freud op dit verscnijnsel nader in. Hij meent dat hier een voorgegeven, biologische regel m het spel is, de aandcaktsregel
(1895/1950, p. 451, 461).
Deze houdt onder meer in, dat affektgeladen herinneringen steeds
weer de aandacht van het Ik tot zich zullen trekken. De betekenis
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van deze regel wordt duidelijk als men bedenkt, dat het zenuwstelsel zó is ingericht dat de 'Erregungssumme', het totale arousalniveau, zoveel mogelijk konstant wordt gehouden. Een herinnering
die met affekt gepaard gaat, verstoort de excitatieverhoudingen
in het systeem, doordat via het sleutelneuron-stelsel omvangrijke
excitatiehoeveelheden worden geproduceerd. Een voorname taak van
het Ik, Freud spreekt zelfs over de 'Hauptleistung' van het Ik
(1895/1950, p. 437), is nu nieuwe affekttoestanden te verhoeden
en voorzover reeds affekt-producerende herinneringen aanwezig
zijn, hun affektproducerende werking te reduceren. Zodra een voorstelling optreedt die met een verhoging van het excitatie-niveau
gepaard gaat, wordt daarom de aandachtsregel van kracht, waardoor
de aandacht van het Ik zich op deze voorstelling richt. In neurofysiologische termen bestaat de opgave van het Ik daarin, het verloop van excitaties door het betreffende neuronennetwerk (het substraat van de voorstellingen) zó te beïnvloeden, dat deze excitaties niet opnieuw het sleutelneuronsysteem bereiken en aktiveren.
Op psychologisch niveau komt dit overeen met het eerder beschreven proces van 'verwerking', dat wil zeggen met de taak om de
pijnlijke voorstellingen van zodanige associaties te voorzien,
er zulke nevengedachten mee te verbinden, dat de voorstelling niet
langer tot affekt aanleiding geeft. Hoe heviger het affekt dat de
voorstelling opwekt, hoe moeilijker de opgave voor het Ik is om
door zijn associatieve arbeid een voldoende tegenwicht te bieden.
Dit zal in de regel niet in één keer gelukken. Aanvankelijk zal
steeds als de herinnering gewekt wordt opnieuw affekt ontstaan,
en zolang affekt ontstaat zal zich de aandacht van het Ik op de
betreffende herinnering richten, totdat deze herinnering van zodanige associaties is voorzien, dat het daarbij vrijkomende affekt
is ingeschrompeld tot 'die dem Ich genehme Intensität eines Signals' (ib., p. 438). De herinnering vraagt dan geen extra aandacht
meer van het ik.
Doordat de verbinding met het sleutelneuronsysteem nauwelijks
meer wordt gebruikt, herstelt zich op den duur de weerstand in
deze verbinding. De herinnering wordt tenslotte affektloos en is
verder zoals alle andere herinneringen aan het proces van vergeten onderworpen.
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8.1.4.

Affektgeladen

herinneringen

аъе niet

bewust

worden

Terwijl emotionerende voorvallen gewoonlijk tot gevolg hebben
dat de mens er in gedachten nog langdurig mee bezig blijft, levert
het onderzoek en de behandeling van hysterische patiënten de merkwaardige bevinding op, dat uiterst pijnlijke herinneringen in alle
frisheid en met hun volle affektieve werking bewaard kunnen blijven, zonder dat zij bewust worden. Een kleine stoet van patiënten
wordt in de Studien ten tonele gevoerd, waarvan elk de lijfelijke
bewijzen met zich meedraagt van herinneringen die wèl geaktiveerd
kunnen worden en lichamelijke effekten sorteren, maar die de betrokkene niet bewust worden. Mrs. Lucy wordt achtervolgd door
geurhallucinaties, aanvankelijk van verbrande meelspijs, dan van
sigarenrook; Katharina wordt regelmatig overvallen door ademnood,
benauwdheid; Cäcilie M. kan opeens prikkelbaar zijn, gevoelens
van angst of wanhoop hebben, zonder dat de omstandigheden daartoe
aanleiding geven, enzovoort. In elk van deze gevallen brengt de
behandeling tenslotte herinneringen aan het licht die met recht
tot angst, benauwdheid, etcetera, leiden, of die begrijpelijk maken waarom juist déze gewaarwording, déze pijn of lichamelijke
handicap op de voorgrond treedt. Het zijn met-bewuste herinneringen die zich hier doen gelden, ".... nicht indirekt durch Vermittlung einer Kette van kausalen Zwischengliedern, sondern unmittelbar als auslösende Ursache, wie etwa ein in wachen Bewusstsein
erinnerte psychischer Schmerz noch in später Zeit die Tränensekretion hervorruft" (1893a, p. 8b).
De vraag die dit oproept is hoe zulke aangrijpende herinneringen hun werking kunnen uitoefenen, zonder dat zij de betrokkene
bewust worden. Hoe zij zich kunnen onttrekken aan de regel die
juist voor affektgeladen voorstellingen geldt, namelijk dat de
mens er in gedachten mee bezig blijft tot hij ze enigermate 'verwerkt' heeft. Het is hier dat Freud zijn theorie over de verdringing ontwikkelt.
8.1.5.

егагг

діпд

Freud heeft de theorie over de verdringing altijd beschouwd
als zijn belangrijkste en meest oorspronkelijke bijdrage tot de
psychologie. Hij gaf daarmee een naam aan een verschijnsel dat
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niemand voor hem had gezien: "... er war eine Neuheit, nichts ihm
Ähnliches war je

im Seelenleben erkannt worden" (1925 , p. 5 5 ) .

De verdringingsleer noemt hi] "... der Grundpfeiler auf dem das
Gebäude der Psychoanalyse ruht, so recht das wesentlichste Glück
derselben..." (1914 d , p. 5 4 ) .
In de 'Studien über Hysterie' beschrijft ni] hoe de gedachte
aan een afweer

van pijnlijke herinneringen door de patiënt zélf,

geleidelijk bij hem postvat. Klinische observaties, gedaan bij het
weer bewust maken van deze herinneringen brengen hem op het idee
van deze verdringing. In de Entwurf poogt hij dan de verdringing
te verklaren vanuit de algemene principes volgens welke het zenuwstelsel werkt.
De ontdekking dat iets in de patiënt zich aktief verzet tegen
de bewustwording van de pathogène herinneringen, is in eerste instantie een gevolg van een wijziging m
techniek. Aanvankelijk maakt hij

Freuds

therapeutische

gebruik van hypnose om het ge-

heugen van de patiënt te 'verwijden' en de herinneringen te bereiken waarvan deze normaal géén kennis blijkt te dragen. Wanneer
Freud er niet altijd in slaagt een hypnotische toestand op te wekken, besluit hij de hypnose te laten vallen en draagt hij zijn patiënten eenvoudig op zich te 'concentreren', daarbij de verzekering gevend dat zij zich stellig datgene zullen herinneren waarom
het gaat. Deze nieuwe aanpak levert goede resultaten op; alleen
komt er veel aandrang aan te pas om het zover te brengen dat de
pathogène herinneringen bewust worden. "... und da dieses Drängen
mich Anstrengung kostete und mir die Deutung nahelegte, ich hätte
einen Widerstand zu überwinden, so setzte sich mir der Sachverhalt
ohneweitere in die Theorie um, dass ich durch meine psychische
Arbeit eine psychische Kraft bei dem Patienten zu überwinden habe,
die sich dem Bewusstwerden

(Erinnern) der pathogenen Vorstellun-

gen widersetze" (1895 , p. 268). Het valt hem dan te binnen, dat
deze psychische kracht weleens dezelfde zou kunnen zijn die destijds aan het ontstaan van het hysterische symptoom meewerkte en
toen het bewustworden van de pathogène voorstelling onmogelijk
maakte. Uit de reeds verrichte analyses en het algemene karakter
van de daarbij bewust geworden voorstellingen kan worden afgeleid om wat voor een proces het hier gaat. Voor al deze voorstellingen en herinneringen geldt, dat het bijzonder pijnlijke voor251

stellingen zijn die niet verenigbaar zijn met de tot het Ik beho-

rende voorstellingen, en daarom van de zi.¿de van het Ik op afweer
stubten
en uit het bewustzijn
worden gedrongen
(ib. p. 269). Het
m e t - w e t e n van hysterici is dus eigenlijk een meer of minder bewust niet-willen-weten. Dit element van opzettelijkheid wordt door
Freud ettelijke keren onderstreept, om daarmee aan te geven dat
zijn theorie op dit punt een andere richting inslaat dan die van
Breuer (vgl. 1894 a , p. 60ff).
Breuer verklaart de aanwezigheid van onbewuste voorstellingen
uit het spontaan voorkomen van hypnose-achtige bewustzijnstoestanden. Indrukken die tijdens deze toestanden worden ondergaan, blijven afgescheiden van het overige voorstellingenleven van de persoon. Freud legt daarentegen de nadruk op het konflikt tussen bepaalde voorstellingen en de heersende voorstellingenmassa van het
Ik, waardoor deze voorstellingen "absichtlich aus dem Bewusstsein
verdrängt, von der assoziativen Verarbeitung ausgeschlossen werden" (I895 d , p. 174, vgl. 169, 182, 222). De onverenigbare voorstelling moet dan ook eerst in het bewuste denken aanwezig geweest zijn, "... sonst hätte sich der Konflikt nich ergeben, der
ihre Ausschliessung herbeigeführt hat" (ib. p. 235). Elders illustreert Freud het doelgerichte karakter van het verdringingsproces
met een uitspraak van een patiënte: "Mir ist einmal etwas sehr
Unangenehmes passiert, ich habe mich mit Macht bemüht, es fortzuschieben, nich mehr daran zu denken. Endlich ist es mir gelungen,
da bekam ich das andere, das ich seither nicht losgeworden bin"
(1894 a , p. 6 6 ) .
Met 'das andere' duidt deze patiënte op haar kwaal en het citaat geeft daarom tevens aan, dat er een nauwe relatie bestaat tussen verdringing en symptoomvorming. Over deze relatie doet Freud
verschillende theoretische uitspraken die tot op zekere hoogte inkonsistent zijn. Spitst men deze inkonsistentie toe, dan kunnen
twee opvattingen worden onderscheiden:
- Konversie is een voorwaarde voor een geslaagde verdringing.
- Verdringing is er veeleer omgekeerd de oorzaak van dat konversie optreedt.
De eerste opvatting wordt het meest pregnant vertolkt in het
artikel over de afweer-neuropsychosen. De opgave die het afweren252

de Ik zich stelt om de onverenigbare voorstelling als 'non arrivée' te behandelen is, aldus Freud (1894 , p. 63),niet rechtstreeks
uitvoerbaar. Zowel het geheugenspoor als het bi] de voorstelling
behorende affekt zijn aanwezig en niet meer uit te wissen. Een oplossing die echter dicht in de buurt komt houdt in, dat het begeleidende affekt, het excitatie-quantum, aan de voorstelling onttrokken wordt. De voorstelling wordt dan zo zwak dat zij vrijwel
geen beroep meer doet op associatieve verwerking. Nodig is dan
echter dat voor dit excitatie-quantum een andere bestemming gevonden wordt. Bij hysterie wordt deze bestemming in het lichamelijke
vlak gevonden: het excitatie-quantum wordt in motorische en sensorische mnervaties omgezet. Het is dit proces van konversie
dat
de hardnekkige lichamelijke symptomen van de hysterie veroorzaakt.
In deze opvatting is het, kort gezegd, de verschuiving van excitatie-quantiteiten (konversie) die de verdringing tot resultaat
heeft. Uit de Entwurf (p. 432) blijkt evenwel dat Freud met deze
zienswijze geen vrede heeft. Hij stelt vast dat bij hysterie verdringing kennelijk plaatsvindt met behulp van een verschuiving
van excitaties naar andere neuronen. "Man könnte nun meinen, das
Rätsel liege nur im Mechanismus dieser Verschiebung, an der Verdrängung selbst sei nichts zu erklären". Hij wijst er dan echter
op, dat bij de dwangneurose eerst de verdringing van een pathogène voorstelling kan plaatsvinden, terwijl pas op een later tijdstip - door een proces van substitutie (zie par. 4.4) - de dwangvoorstelling ontstaat.
Het feit dat de verdringing voorafgaat aan de konversie, vinden wij ook op somnige plaatsen in de Studien geformuleerd. "Die
Vorstellung werde also gerade durch ihre Verdrängung Ursache
krankhafter Symptomen, also pathogen" (p. 288) en "Die Erregungssumme, die nich in psychische Assoziation treten soll, findet um
so eher den falschen Weg zu einer körperlichen Innervation" (ib.,
p. 174). Gekonkludeerd moet worden dat er bij hysterie een nauw
verband is tussen verdringing en konversie. In Freuds visie draagt
konversie er m ieder geval toe bij dat de pathogène voorstelling
wordt verzwakt, waardoor de verdringing beter kan slagen. Verdringing mag echter niet louter als uitvloeisel van konversie worden
beschouwd. Het is een zelfstandig proces, dat weliswaar door konversie wordt ondersteund, maar overigens om een eigen verklaring
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vraagt. "So bleibt der Vorgang der Verdrängung als Kern des Rätsels bestehen" (1895/1950, p. 432).
In de Entwurf tracht Freud tot een oplossing van dit raadsel
te komen. Hi] brengt het afweer-fenomeen, het niet-willen-denkenaan pijnlijke herinneringen, in verband met het konstantieprincipe dat aan de bouw en werking van het zenuwstelsel ten grondslag
ligt. Een van de regels waaraan het zenuwstelsel gehoorzaamt is
de regel van de primaire
afweer.
Deze houdt in dat wanneer een neuronensubstraat van een (pijnlijke) voorstelling wordt geïnnerveerd
en door de verbinding met het sleutelneuron-mechanisme buitensporige excitatiehoeveelheden worden geproduceerd, de excitering van
dit neuronennet automatisch wordt beëindigd (1895/1950, p. 406).
Zou er géén Ik-organisatie zijn, dan zou er bij de aktivering
van pijnlijke herinneringen steeds opnieuw een hevige excitatietoestand intreden, gevolgd door een even drastische primaire
denkafweer. Dergelijke ongeremde, primaire processen zijn schadelijk voor een organisme, dat naar een konstant excitatieniveau
streeft. De Ik-organisatie vervult hier dan ook een matigende rol.
Het richt volgens de aandachtsregel tijdig de aandacht op voorstellingen die het excitatieniveau doen stijgen en beïnvloedt de excitatiestroom door het neuronennetwerk zodanig, dat het sleutelneuronsysteem niet of nauwelijks in werking treedt. De excitatieproduktie blijft daardoor binnen de perken (ib. p. 437). De vraag is
nu waarom bij hysterici, ondanks de aanwezigheid van een Ik dat
matigend zou kunnen werken, deze normale 'afweer' niet slaagt,
maar excessieve afweer, егагъпдірд,
optreedt.
In de periode waarin de Studien worden geschreven vindt Freud
op deze vraag geen bevredigend antwoord. Hij vermoedt dat het de
bijzondere aard van de voorstellingen is - het feit dat zij op
voortijdige sexuele ervaringen betrekking hebben - die maakt dat
zij excitaties vrijmaken, zonder dat het Ik via de aandachtsregel
(zie paragraaf 8.1.3) hierop voorbereid kan zijn. De daaropvolgen
de sterke verhoging van het excitatieniveau leidt er dan toe, dat
de betreffende voorstelling van alle denkaktiviteit uitgesloten,
3
'verdrongen' wordt.
Een belangwekkende vraag is vervolgens wat van deze verdron
gen voorstellingen terecht komt. In welke vorm blijven zij bewaard?
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Is er iets meer over te zeggen dan dat zij "in einer Art von Schat
tenreich e m e ungeahnte Existenz fristen, bis sie als Spuk hervor
treten", zoals Freud (1892/93, p. 15) het enkele загеп eerder for
muleerde?
8.1.6.

Een goed geordend

archief

In de Studien beschrijft Freud hoe de pathogène herinneringen
in de loop van de analyse weer aan het licht treden. De wijze waarop dit geschiedt geeft hem de sterke indruk, dat het onbewuste gedeelte van het geheugen, verre van een chaotisch schaduwrijk te
zijn, een hoge graad van organisatie bezit. Zelfs in die mate,
dat bij tijd en wijle de bedrieglijke indruk kan ontstaan van een
superieur intelligentie buiten het bewustzijn van de patiënt, die
een omvangrijk psychisch materiaal voor bepaalde doelen geordend
houdt en een zinvol arrangement heeft getroffen voor de terugkeer
ervan in het bewustzijn (1895 , p. 272, vgl. p. 293).
Op grond van zijn observaties komt Freud tot de volgende karakteristiek van de organisatie van de onbewuste herinneringen:^
Het geheel van pathogène herinneringen vertoont een meer-dimensionele struktuur. Er is een kern van pathogène herinneringen
die het traumatische moment in optima forma vertegenwoordigen.
Daaromheen treft men een rijke verzameling van herinneringen aan,
die tijdens de analyse stuk voor stuk moeten worden doorgewerkt.
Deze herinneringen vertonen een onmiskenbare ordening, en wel naar
drie principes.
Er is allereerst een duidelijke chronologische
orde in het materiaal aanwezig. Herinneringen die op een bepaald thema betrekking hebben, bijvoorbeeld het doof-worden bij Breuers patiënte
Anna 0., liggen m een feilloze chronologische volgorde opgeslagen. "Es war, als ob man ein wohl in Ordnung gehaltenes Archiv
ausnehmen würde (ib., p. 292). Freud spreekt over een volgorde
die zo betrouwbaar is als de volgorde waarin de dagen van de week
of de namen van de maanden bij de normale mens in het geheugen
staan gegnfd. Het merkwaardige is daarbij dat de volgorde
van
reproduktie
precies
omge<eerd is aan de otitstaansvolgorde
van de
neriyineringen;
dat wil zeggen de meest recente herinnering van de
'bundel', van het 'pakket', komt als dekblad het eerst en tot slot
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volgt die indruk waarmee de reeks in werkelijkheid aanving.5
Een bundel herinneringen die op eenzelfde onderwerp betrekking
hebben noemt Freud een thema. Deze thema's nu vertonen een tweede
vorm van ordening. Ze zijn concentrieak

in

lagen

om de

pathogène

kern opgeslagen. In Figuur 15 heb ik getracht deze ordening van
thema's visueel weer te geven.

Fig. 15. Ordening van herinneringen rond een pathogène
kern. Tj, T2 en T3 zijn
drie bundels van herinneringen die elk over
een bepaald thema handelen.

De lagen vertegenwoordigen,van buiten naar binnen, een rangordening
naar toenemende weerstand. De buitenste lagen bevatten van verschillende thema's die herinneringen die
betrekkelijk gemakkelijk bewust
worden; hoe dichter men bij de kern
komt des te moeilijker worden herinneringen bewust, tot men op herinneringen stuit die de patiënt zelfs
bij de reproduktie niet herkent.
Tenslotte is er een derde ordening
waarover het moeilijkst algemene
uitspraken zijn te doen. Het is de
ordening naar gedaehtenznhoud,

naar

logische
samenhang.
Er is een logische draad die de herinneringen onderling verbindt; die zigzag en
langs de meest onvermoede kronkelwegen van de ene herinnering naar
een andere voert, en uiteindelijk van de periferie naar de kern
leidt. Deze logische draad kent allerlei vertakkingen, zodat men
eerder van een lijnenstelsel moet spreken waarvan de lijnen konvergeren. Er zijn knooppunten waar verschillende draden samenkomen en
vandaar verenigd verder gaan, en bij de kern komen in de regel verschillende onafhankelijk van elkaar verlopende of plaatselijk door
zijwegen verbonden draden uit. Freud merkt op dat deze logische
samenhang veeleer op een dynamisch aspekt van het geheugen betrekking heeft, op de gang van het herinneringsproces waarbij van de
ene gedachte naar een andere wordt gesprongen. Dit in onderscheid
met de twee andere ordeningsprincipes die meer op de morfologie
betrekking hebben.
Gelet op de hier geschetste organisatie van het pathogène her256

inneringsmateriaal, wordt duidelijk - aldus Freud - dat wanneer
over dit materiaal als over een 'Fremdkörper' gesproken wordt,
eigenlijk een verkeerd beeld wordt gebruikt. Er is niet een geïsoleerde groep voorstellingen, die los staat van de overige voorstellingen van de persoon. De grenzen waar gewone, tot de organisatie van het normale Ik behorende voorstellingen overgaan in pathogène voorstellingen zijn zeer moeilijk aan te geven. De pathogène organisatie gedraagt zich daarom niet zozeer als een 'Fremdkörper', maar veeleer als een infiltraat,
waarbij het infiltrerende in deze vergelijking de weerstand is. Therapie moet niet vergeleken worden met de chirurgische verwijdering van een vreemd voorwerp, maar met het laten smelten van de weerstand om zo de circulatie te herstellen in een tot dan toe versperd gebied (ib. p. 295).
8.1. 7.

Aktivering

Het feit dat de pathogène herinneringen een afgesperd bestaan
leiden en geen toegang tot het bewustzijn hebben, verhindert ze
niet om een ingrijpende invloed uit te oefenen op het bestaan van
de betrokken patiënt. De ziektegeschiedenissen die Freud in de
Studien beschrijft dokumenteren de wijze waarop deze invloed zich
doet gelden. De pathogène herinnering kan zoals iedere herinnering
volgens de wetten van de associatie worden gewekt. Een nieuwe gebeurtenis of situatie die op de oorspronkelijke traumatische gebeurtenis lijkt, kan er daarom oorzaak van zijn dat de herinnering
aan het trauma opeens wordt geaktiveerd (1893a, p. 96). Freuds patiënte Emma loopt bijvoorbeeld een winkel binnen, ziet dat de beide
bedienden met elkaar lachen, en voelt zich het volgende moment in
een schrikaffekt gedrongen de winkel uit te vluchten. Bij de analyse blijkt op dat moment een traumatische herinnering gewekt te
zijn (1895/1950, p. 433).
Tegen de achtergrond van de geheugenorganisatie die in de vorige paragraaf werd geschetst, is er één aspekt waarop ik hier in
het bijzonder de aandacht wil vestigen. Pathogène herinneringen
die via analyse zeer moeizaam moeten worden 'uitgegraven' (Freud
vergelijkt zijn werk graag met dat van de archeoloog), blijken
niettemin onmiddellijk
aktiveerbaar wanneer zich de juiste associatieve prikkel aanmeldt. Deze responsiesnelheid van het onbewuste herinneringsmateriaal krijgt bij Freud geen aparte aandacht,
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wellicht omdat het een algemene en als vanzelfsprekend aanvaarde
eigenschap van het geheugen is dat oude herinneringen opeens boven
kunnen komen. Naar wij zullen zien, stelt dit zo vanzelfsprekende
verschijnsel ons echter voor grote problemen als het er om gaat
een geheugenmodel te ontwerpen, dat enerzijds de eigenschappen
van een archief heeft, waarin de oudste stukken het verst zijn weggeborgen, maar dat anderzijds oude stukken (herinneringen) even
snel beschikbaar heeft als de recente.
Wordt een onbewuste herinnering geaktiveerd dan kan dit uiteenlopende gevolgen met zich meebrengen. Kenmerkend voor hysterie
is een verheviging van het lichamelijke symptoom. Wanneer een dergelijke intensivering merkbaar wordt in het therapeutische gesprek,
is dit volgens Freud een indikatie voor het feit dat men aan herinneringen raakt die met de etiologie van het symptoom te doen
hebben. Hij gebruikt dan ook dit fenomeen van het 'Mitsprechen'
van een symptoom als aanwijzing voor de richting waarin herinneringen moeten worden geëxploreerd (vgl. 1895 , p. 212, 301). De
intensiteit van het symptoom neemt toe hoe verder men in de betrokken pathogène herinnering binnendringt, bereikt de grootste
hoogte kort voor deze herinnering wordt uitgesproken en zinkt dan
met het uitspreken opeens weg.
Een ander verschijnsel dat op aktivering van een verdrongen
herinnering duidt is het opkomen van een bepaalde stemming, een
angstgevoel, schuldgevoel, enzovoort, waarvoor gezien de omstandigheden geen gronden aanwezig zijn (vgl. ib., p. 123). Slaagt
men er m de geaktiveerde herinnering bewust te maken, dan blijkt
het om de stemming en de gevoelens te gaan die bij de betreffende
herinnering behoren.
Zowel bij het fenomeen van het 'meepraten' van symptomen, als
bij het opkomen van onbestemde affekten, blijft de geaktiveerde
traumatische herinnering onbewust.
8.1.8.

Samenvatting:

eisen

voor

een

geheugenmodel

Freud wordt bij de behandeling van hysterische patiënten met
het merkwaardige gegeven gekonfronteerd, dat er herinneringen kunnen zijn die een intense invloed uitoefenen, zonder dat de betrokkene zich ervan bewust wordt. Om dit verschijnsel te verklaren is
hij gedwongen zien diepgaand bezig te houden met de werking van
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het geheugen.
- Hij ontwikkelt een theorie over het normale herinneren en vergeten, waarin associaties tussen voorstellingen neurofysiologisch gezien korresponderen met facilitaties in verbindingen tussen neuronen. De sterkte van een associatie korrespondeert met de intensiteit
en frekwentie waarmee zich impulsen door een verbinding voortplanten. 'Vergeten' treedt op doordat verbindingen in onbruik geraken
en daarbij hun oorspronkelijke weerstand (ondoorlaatbaarheid voor
impulsen) herstellen.
- Herinneringen worden geaktiveerd wanneer opnieuw excitaties passeren langs de geheugensporen; de geaktiveerde herinneringen worden bewust wanneer vanuit het neuronennetwerk dat deze sporen bewaart de neuronen worden geëxciteerd waarin de bewuste ervaring
ontstaat.
- Doelgerichte reproduktie van voorstellingen vindt plaats doordat
op neurofysiologisch niveau de Ik-organisatie proefsgewijs geassocieerde neuronen exciteert tot het juiste neuronenkomplex is gevonden. Dit doelgerichte, beheerste proces noemt Freud een sekundair proces in onderscheid met primaire
processen zoals vrije associatie en dromen, waarbij op neurofysiologisch niveau excitaties
zich al naargelang aanwezige facilitaties door het neuronennetwerk
verplaatsen.
- Herinneringen die met affekt gepaard gaan spelen een grotere rol
in de associatie dan affektief neutrale herinneringen. Dit vloeit
voort uit een aandachtsregel die inhoudt dat voorstellingen die
met een verhoogd excitatieniveau gepaard gaan de aandacht van de
Ik-organisatie tot zich trekken. Deze voorstellingen worden vervolgens net zolang associatief bewerkt, dat wil zeggen van korrigerende associaties voorzien, tot zij geen excitatie meer produceren. Het zijn dan neutrale herinneringen geworden, die op dezelfde manier vergeten worden als alle andere herinneringen.
- Voorstellingen die als zeer pijnlijk ervaren worden omdat zij
vokkomen onverenigbaar zijn met andere voorstellingen die voor de
persoon van belang zijn, kunnen worden verdrongen. Verdringing
bestaat in een niet-willen-denken-aan bepaalde voorstellingen. Op
neurofysiologisch niveau houdt dit niet-willen-denken-aan verband
met een primaire afweerregel, volgens welke de excitering van het
neuronensubstraat van een voorstelling automatisch beëindigd wordt,
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indien dit neuronennet door zijn verbinding met het excitatiesysteem (van sleutelneuronen) een te hoog excitatieniveau produceert.
- B13 hysterie wordt verdringing ondersteund door konversie, een
proces waarbij de excitatie die de onverenigbaarheid van voorstellingen teweegbrengt wordt omgezet in lichaamsmnervaties. Het gevolg is dat de betrokken voorstelling een zwakker appel op de bewuste aandacht doet en gemakkelijker van associaties uitgesloten,
verdrongen wordt. Verdringing is echter niet afhankelijk van konversie; het is een zelfstandig proces.
- Uit de wijze waarop pathogène herinneringen weer bewust worden
blijkt dat hun opslag in het geheugen volgens bepaalde principes
is georganiseerd. Herinneringen blijken veelal in een omgekeerde
chronologische volgorde gereproduceerd te worden. De indruk bestaat dat zij thematisch in lagen om een pathogène kern-hennnering liggen opgeslagen, waarbij de buitenste lagen de herinneringen bevatten die het gemakkelijkst bewust zijn te maken, terwijl
de herinneringen die het dichtst bij de kern liggen het moeilijkst
bewust te maken zijn. Het herinnenngsmateriaal vertoont voorts
logische samenhang; er zijn een of meer logische draden die van de
ene naar de andere herinnering voeren en die eindigen in de kernherinnering.
- Ondanks de archiefachtige organisatie van de pathogène herinneringen kan een oude herinnering even snel geaktiveerd worden als
een recente. Aktivering heeft tot gevolg dat een symptoom zich intenser doet gevoelen, of leidt ertoe dat de betrokkene plotseling
door de stemming of emotie wordt overvallen die bij de traumatische herinnering behoort, zonder dat deze zelf bewust wordt.
De hier samengevatte observaties en verklaringen geven evenzovele beperkingen ('constraints') aan, waaraan een formeel model
van Freuds theorie moet voldoen. De vraag is nu hoe een model van
een episodisch geheugen kan worden opgesteld, dat de eigenaardige
geheugenverschijnselen vertoont die Freud bij zijn patiënten waarneemt, en dat tevens de theoretische verklaringen belichaamt die
hij tastenderwijs formuleert.
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8.2. Inpassing van het episodische geheugen in het model
De geheugenverschijnselen waarover de afreageertheone handelt
liggen op het gebied van het episodische
geheugen.
Deze term is
nog maar kort geleden ingevoerd door Tulving (1972), op grond van
de overweging dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen het
geheugen dat nodig is voor algemene kennis- sinds Quillian (1966)
het semantisch
geheugen geheten - en het geheugen dat de neerslag
van persoonlijk ervaren gebeurtenissen bevat.
Het semantische geheugen is een soort encyclopedie die de alge
mene, georganiseerde kennis van de persoon omvat "about words and
other verbal symbols, their meaning and referents, about relations
among them, and about rules, formulas and algorithms for the mani
pulation of these symbols, concepts, and relations" (Tulving, lb.
p. 386). Het episodische geheugen behelst de meer of minder ge
trouwe neerslag van iemands belevenissen. "Thus, every 'item' in
episodic memory represents information stored about the expe
rienced occurrence of an episode or event" (ib. p. 387). Om het
verschil tussen beide soorten geheugen te verduidelijken geeft
Tulving een aantal voorbeelden waarvan ik er enkele noem. Uitspra
ken die typisch berusten op het gebruik van het episodisch geheu
gen zijn: (1) Ik herinner me dat ik zoeven een lichtflits zag,
gevolgd door een hard geluid; (b) Tijdens mijn vakantie heb ik
een gepensioneerde zeekapitein ontmoet die meer moppen kende dan
enig ander persoon die ik ken; (c) Ik weet dat het woord dat in de
lijst bij DAX behoorde FRIGID was. Uitspraken die typisch op het
semantische geheugen steunen zijn: (a) Ik herinner mij dat de che
mische formule voor gewoon keukenzout NaCL is; (b) Ik weet dat
zomers neestal erg heet zijn m Katmandu; (с) Ik weet dat de naam
van de maand die volgt op juni juli is. In onderscheid met uit
spraken die een beroep doen op het episodische geheugen verwijzen
deze laatste uitspraken niet naar persoonlijk ondervonden, unieke
gebeurtenissen. Zij geven - aldus Tulving - in taalvorm uiting
aan uit het geheugen opgehaalde algemene begrippen en hun onder
linge relatie.6
Terwijl het duidelijk zal zijn dat Freuds observaties en theo
rievorming voornamelijk op het episodische geheugen betrekking
hebben, is hier een verdere toespitsing nodig. De herinneringen
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waardoor Freuds patiënten achtervolgd worden betreffen steeds gebeurtenissen waarin (1) zij zélf centraal staan en die (2) zich
lang geleden, dat wil zeggen maanden en jaren geleden, hebben voorgedaan. Deze twee kenmerken maken dat een begrip 'episodisch geheugen' dat ббк gebeurtenissen omvat als het zojuiste geleerde paar
nonsense syllaben, eigenlijk een te ruime aanduiding is voor het
soort geheugen waarover Freuds theorie handelt. In deze theorie
gaat het veeleer om een speciaal deel van het episodische geheugen,
namelijk het gedeelte dat men wel het autobiografische. Zeer Lange
Termijn geheugen noemt. De term 'autobiografisch geheugen' is on
langs door Robinson (1976) weer naar voren geschoven, nadat hij
ooit door Scnachtel (1947) is gebruikt. Robinsin wil ermee aange
ven, dat het niet maar het geheugen voor (eventueel als toeschou
wer) meegemaakte gebeurtenissen betreft, maar het geheugen voor
gebeurtenissen waarin de persoon zelf aktief betrokken was. Het
begrip VLTM (Very Long Term Memory) komt men in de literatuur
slechts sporadisch tegen. Linton (1975) gebruikt de term onder
toevoeging van het adjektief 'natural' (Very Long-Term natural
Memory), waaronder zij verstaat het geheugen voor 'echte' gebeur
tenissen - in tegenstelling tot kunstmatige laboratorium-gebeur
tenissen - die men maanden of jaren geleden heeft meegemaakt.
Hoewel het geheugen-onderzoek van oudsher een vooraanstaande
plaats heeft ingenomen in de akademische psychologie, is er over
dit autobiografische, zeer lange termijn geheugen opmerkelijk
weinig bekend. De voornaamste reden voor deze lakune is ongetwij
feld dat het onderwerp zich moeilijk laat onderzoeken. De eis dat
over de gebeurtenissen voor welke men het geheugen toetst objektieve gegevens ter beschikking staan - in het gebruikelijke labo
ratoriumexperiment een vanzelfsprekend uitgangspunt - is bij het
onderzoek van het VLTM een bijna onoverkomelijke moeilijkheid.
Gaat men af op de stelligheid waarmee een proefpersoon verklaart
zich gebeurtenissen uit het verleden te herinneren, dan kan dit
tot dramatische onjuistheden in de onderzoeksuitkomsten leiden.
Zo vraagt Linton (1975, p. 386) in het kader van een vooronderzoek
(de What-Were-You-Doing?-Study) aan haar proefpersonen wat zij de
den toen John F. Kennedy werd vermoord. De antwoorden leveren tot
haar voldoening een rijk materiaal op, aan welke voldoening echter
een abrupt einde komt wanneer zij m één geval kan vaststellen dat
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de gebeurtenis die haar met veel emotie en in alle oprechtheid
wordt verteld, in die vorm nooit kan hebben plaatsgevonden. Freud
die in de periode na de Studien zijn theorie over de traumatische
ervaring m de jeugd steeds verder aanscherpt, zou luttele jaren
later eveneens tot de onthutsende konklusie komen, dat de perverse incidenten die zijn patiënten zich uit hun vroegste jeugd herinneren m veel gevallen nooit hebben plaatsgevonden.7 Ervaringen
als deze werden de afgelopen eeuw bij herhaling opgedaan en voor
de onderzoeker - aldus Linton - valt hieruit maar één les te leren: "The researcher must know (or perhaps control) the details
of events being remembered. It is the only way to judge the accuracy of the recall" (Linton, lb., p. 387). Het door haar ondernomen longitudinale zelfonderzoek is een even logische als heroïsche
konsekwentie van dit standpunt.
Met dat al verkeert het onderzoek van het Zeer Lange Termijn
Geheugen nog m een beginstadium, waarin het er allereerst op aankomt de feiten te leren kennen. De studies van Robinson en Linton
zijn voorbeelden van dit feitenverzamelend onderzoek; de fase van
de theorievorming, van de opstelling van een formeel model, ligt
hier nog ver weg. Voor de formalisering van de afreageertheone
houdt dit in, dat er niet een gereedliggende moderne conceptie
van het episodische geheugen is waarmee Freuds theorie kan worden
vergeleken en waaraan een model te ontlenen is dat Freuds ideeën
enigermate dekt. In plaats daarvan zijn wij aangewezen op diverse
theoretische denkbeelden die in de huidige geheugenliteratuur opgeld doen en die, elk voor zich, voor bepaalde onderdelen van
Freuds theorie een formalisering suggereren. De kombinatie van deze ideeën zal er dan toe moeten leiden dat een werkend model van
Freuds geheugentheorie ontstaat.
8.2.1.

Een

stapelgeheugen

In Freuds beschrijving van de organisatie van de pathogène
herinneringen is er één aspekt dat sterk in het oog springt, en
dat daarom als oriëntatiepunt kan dienen voor een formalisering
van zijn theorie. Freud wijst erop dat deze herinneringen gereproduceerd worden in een volgorde die omgekeerd is aan de chronologische volgorde waarin zij ontstonden: de meest recente gebeurtenis
wordt eerst bewust en de oudste herinnering het laatst. Het geheu263

gen blijkt te werken als een bundel dokumenten in een ordner, waarbij de oudste onderop en de meest recente bovenaan ligt. Wat hier
voor Freud nog een gewaagde beeldspraak is, is inmiddels in de moderne geheugenliteratuur een scherp omlijnd begrip geworden. Het
geheugen dat Freud beschrijft werkt als een s t copel geheugen (Push
Down Stack). Bij een stapelgeheugen is het bestand aan data (gebeurtenissen, responsies) zo gerangschikt, dat het meest recente
gegeven de hoogste positie in een stapel inneemt, het op één na
recentste de tweede positie, enzovoort. Bij reproduktie wordt de
stapel van bovenaf afgezocht tot het juiste gegeven wordt gevonden.
Dit stapelmodel maakt onder andere deel uit van SAL (Stimulus
and Association Learner) een formeel geheugenmodel ontwikkeld door
Hintzman (1968), en van HAM (Human Associative Memory) een model
ontworpen door Anderson & Bower (1974). Het aantrekkelijke van het
PDS-postulaat is, dat het (bij een gelimiteerde zoektijd) een elegante verklaring mogelijk maakt voor een groot aantal vergeetverschijnselen. In het HAM-model liggen bijvoorbeeld de associaties
tussen één concept en andere concepten overeenkomstig het PDSprincipe opgeslagen. Wanneer een bepaalde associatie (a-Y-b) uit
het geheugen moet worden opgehaald, wordt de gehele lijst van associaties 'Y' met b afgezocht, te beginnen met de meest recente.
Voorbeeld: om bij het lezen van 'het park' te weten welk park
wordt bedoeld, haalt HAM alle gevallen uit zijn geheugen die voldoen aan de associatie 'behoort tot de klasse' -park (e-park).
Daar deze lijst buitengewoon lang kan zijn wordt hij slechts afgezocht gedurende een bepaalde zoektijd met een snelheid die volgens een waarschijnlijkheidsverdeling varieert. Het gevolg is dat
een item een grotere kans maakt niet opgehaald, dat wil zeggen
vergeten
te worden, naarmate zich intussen meer nieuwe associaties
hebben gevormd. In een stapelgeheugen is het derhalve de
interferentie
van nieuwe gebeurtenissen die maakt dat oude gebeurtenissen worden vergeten. Anderson & Bower (1974, p. 465) laten zien
hoe met behulp van dit interferentiemechanisme een verklaring is
te geven voor een skala van geheugenverschijnselen die bij experimenteel onderzoek aan het licht zijn gebracht. Een intuïtief aantrekkelijke eigenschap van het model is ook, dat het een verklaring
geeft voor de wisselende beschikbaarheid van informatie uit het
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lange termijn geheugen. Het is een bekende ervaring dat iemand
zich soms tevergeefs iets probeert te herinneren, terwijl het hem
dan even later wèl te binnen schiet. Binnen hun model verklaren
Anderson & Bower (ib. p. 468) dit verschijnsel uit het feit dat
bij een tweede inspektie van het stapelgeheugen de zoeksnelheid
hoger is geweest, zodat het betreffende item werd gevonden voordat
de tijdslimiet werd bereikt. Het model verklaart tevens een verschijnsel dat Freud bij zijn 'concentratie'-techniek observeert:
terwijl de patiënt zich aanvankelijk niets herinnert, komt hij
na lang aandringen toch met een herinnering op de proppen. In dat
geval is het stapelgeheugen keer op keer afgezocht, totdat tenslotte het item waarom het te doen is werd gevonden.8
Het stapelgeheugen-model komt derhalve tegemoet aan enkele
belangrijke elementen in Freuds beschrijving van het episodische
geheugen:
- Episoden zullen inderdaad in een omgekeerde chronologische volgorde worden gereproduceerd.
- Episoden die betrekkelijk recent hebben plaatsgevonden zullen
relatief gemakkelijk in het bewustzijn terugkeren; hoe ouder de
gebeurtenis hoe meer men zich moet inspannen om hem zich te herinneren. (Met de chronologische volgorde korrespondeert een rangorde naar 'weerstand'.)
- Het stapelgeheugen geeft een eenvoudige verklaring voor het normale vergeten van gebeurtenissen.
Hoe fraai het stapelgeheugen deze verschijnselen echter verklaart, het geeft géén oplossing voor andere fenomenen die Freud
beschrijft en die voor de afreageertheone juist de gewichtigste
zijn. Met name verklaart dit model niet hoe een zeer oude herinnering (die dus diep in de stapel zit) opeens geaktiveerd kan worden, zonder dat hij bewust wordt. Wil men een dergelijk verschijnsel toch in het model onderbrengen dan ontkomt men niet aan extra
assumpties. Men zou bijvoorbeeld moeten aannemen dat er twee parallelle zoekprocessen zijn, waarvan er een zijn resultaat aflevert
aan het bewustzijn, en het andere zijn resultaat in een met-bewust Aktief Geheugen deponeert. Het eerste proces zou met de normale zoeksnelheid het stapelgeheugen aftasten; het tweede echter
met een zeer veel grotere snelheid. Het bezwaar van deze assumpties is echter dat zij ons misschien wel een mechanisme aan de
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hand doen dat de door Freud beschreven verschijnselen kan verkla
ren, maar tegelijk steeds verder weg voeren van Freuds theoreti
sche denkbeelden. Freud spreekt niet over parallelle zoekprocessen,
verschillend zoeksnelheden, enzovoort. Sterker nog: hoewel hij een
geheugenorganisatie beschrijft die de struktuur van een stapelge
heugen bezit heeft Freud niet het verband gelegd tussen het pro
ces van vergeten en deze stapelstruktuur. Freuds theorie over het
vergeten is niet een interferentie-theorie, maar een
vervaltheoгге, waarbij vergeten wordt toegeschreven aan een neurofysiologisch
proces dat de geheugensporen aantast en uitwist. Vergeten berust
op het verloren gaan van facilitaties tussen neuronen.
We zullen daarom het probleem vanuit een andere richting moe
ten benaderen. Wat wij zoeken is een model dat de fraaie eigen
schappen van het stapelgeheugen bezit, maar waarin het vergeten
op een wijziging in geheugensporen berust. Tevens echter moeten in
dit model oude herinneringen even plotseling geaktiveerd kunnen
worden als de herinnering aan recente gebeurtenissen.
8.2. 2. Demonen,

het

logogen-systeem

Beginnen we met de vraag hoe oude herinneringen spontaan ge
aktiveerd kunnen raken. In het voorgaande werd al naar de alle
daagse ervaring verwezen, dat iemand zich soms iets tevergeefs pro
beert te herinneren, terwijl het hem dan even later opeens 'te bin
nenschiet'. Met deze laatste uitdrukking wordt iets wezenlijks van
het herinneringsproces aangeduid. Sommige feiten zoeken we doelge
richt op in ons geheugen, zoals we een woordenboek raadplegen
waarin wij na luttele omslagen het juiste trefwoord weten te vin
den. Vaker echter schieten gedachten en herinneringen ons spon
taan te binnen. Neisser (1967, p. 297) heeft hetzelfde verschijn
sel voor ogen wanneer hij zegt: "It is true that I may construct
an image in the course of a directed train of thought, but more
often the image just 'comes by itself', as if 'I', at least, had
not constructed it". Hij wijst er dan op dat historisch gezien de
psychologie sinds lang het bestaan van twee vormen van mentale or
ganisatie heeft onderkend, waarvan de ene wordt omschreven met
zulke woorden als 'rationeel', 'doelgericht' en wordt ervaren als
onder de kontrole van het Ik staande, terwijl de andere wordt om
schreven met woorden als 'intuïtief', 'ongericht', 'kreatief' en
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wordt ervaren als onwillekeurig.
Bij Freud treffen wij eenzelfde onderscheiding tussen twee
soorten mentale organisatie aan: hij spreekt over sekundaire versus primaire processen, termen die Neisser overneemt. De vraag is
nu hoe wij ons een model moeten voorstellen dat een dergelijke primair, spontaan proces produceert; een model waarin voorstellingen,
gedachten, herinneringen - om met Freud te spreken - 'als Spuk
hervortreten'.
Neisser meent dat het antwoord op deze vraag wellicht te vinden is in een model dat door Selfridge (1959) is bedacht als verklaring voor het proces van patroon-herkenning. In dit model, genaamd 'Pandemonium' is ieder mogelijk patroon (bijvoorbeeld iedere
letter van het alfabet) vertegenwoordigd door een demon. Een demon
heeft slechts één taak: hij let er onafgebroken op of de input kenmerken vertoont die met zijn patroon overeenkomen. Naarmate hij
meer van deze kenmerken aantreft 'schreeuwt' hij luider, en de
luidste schreeuw in dit pandemonium wordt door een 'beslissingsdemon' opgevat als teken dat de betreffende demon het patroon geïdentificeerd heeft. Deze pandemonium-theorie is toegepast bij de
oplossing van verschillende praktische problemen op het gebied van
de automatische patroonherkenning (vgl. Selfridge & Neisser, 1960,
Lindsay & Norman, 1972, p. 115 e.V.). Neisser meent nu dat zij als
voorbeeld kan dienen voor de manier waarop primaire processen verlopen. Gedachten, voorstellingen, herinneringen zouden wakker kunnen worden zoals de demonen in het model van Selfridge. "Freud
might not have objected to describing the primary process as a
shouting horde of demons" (Neisser, 1967, p. 298). De term 'demon'
heeft intussen in de Artificiële Intelligentie Literatuur de meer
algemene betekenis gekregen van een subroutine die aktief wordt
wanneer zich in de databasis een bepaald gegeven of een bepaalde
konstellatie van gegevens voordoet. Demonen worden niet opgeroepen omdat een programma er uitdrukkelijk naar verwijst (call by
name), maar worden uit zichzelf aktief wanneer zich een bepaald
patroon van gegevens voordoet (call by pattern). Het is met name
sinds het proefschrift van Charniak (1972) dat de demon-idee als
programmeer-principe ingang heeft gevonden.
Binnen Freuds geheugentheorie zou dit idee van uit zichzelf
ontwakende demonen als volgt kunnen worden toegepast. Herinnerin267

gen, dat wil zeggen de conceptuele representaties van episodes,
liggen niet statiscn
opgeslagen in een stapelgeheugen, maar iedere episode funktioneert als een demon. Hij telt de kenmerken van
de input die overeenkomen met de episode die hl] representeert en
meldt zich in het bewustzijn als het aantal overeenstemmende kenmerken een kritische grens overschrijdt. Het aantrekkelijke van
dit geheugenmodel is dat iedere herinnering, ook al is zij oud,
in principe onmiddellijk geaktiveerd kan worden, mits de input
maar op voldoende kenmerken overeenkomt met de herinnering. Hier
ligt echter tegelijk de zwakheid van het model. Oude herinneringen kunnen hier even gemakkelijk worden geaktiveerd als herinneringen van jonge datum. Het model kan dus niet verklaren hoe de
herinneringen bij Freuds patiënten zo keurig in omgekeerde chronologische volgorde terugkeren. Een eenvoudige assumptie kan hier
echter uitkomst brengen. Wij nemen aan dat de episodische demonen
een aktivatiedrempel
hebben die laag is als de betreffende gebeurtenis recent heeft plaatsgevonden en die stijgt naarmate de tijd
verstrijkt. Dit idee nu van demonen met een variërende aktivatiedrempel vormt de grondgedachte van een geheugentheorie die door
Morton is opgesteld voor het proces van woordherkenning. Het is in
deze 'Logogen-theorie' dat wij duidelijke aanknopingspunten vinden
voor een formalisering van Freuds geheugentheorie. Ik zet de logogen-theorie kort uiteen.
Morton (vgl. 1970, p. 203ff) heeft zijn model primair ontwikkeld om het proces van woordherkenning te kunnen verklaren. De
vraag die hij zich stelt is hoe de mens so snel en automatisch
in zijn geheugen de juiste woorden vindt als hij een woord door
anderen hoort zeggen (dus een akoestisch patroon waarneemt), het
woord leest
(een visueel patroon waarneemt), het betreffende voorwerp ziet, enzovoort. Om dit te verklaren neemt Morton aan, dat
voor ieder woord in net mentale lexicon een logogen bestaat. Een
logogen is een systeem dat een specifikatie omvat van de kenmerken van het woord: de verzameling akoestische, visuele en semantische attributen. Het logogen werkt als een telmechanisme dat bij
binnenkomende informatie eenvoudig telt hoeveel input-kenmerken
overeenkomen met de verzameling kenmerken die het logogen definieren. Zodra deze telling een bepaalde drempelwaarde overschrijdt,
is het woord dat met het logogen korrespondeert herkend. Het logo268

gen waarbij de telling het eerst de kritische drempelwaarde overschrijdt deponeert zijn woord in een Pesvonse
Buffer, 9 waar het
beschikbaar is om daadwerkelijk in bijvoorbeeld een artikulatie
te worden omgezet.
De kritische waarde van het aantal input-kenmerken dat moet
overeenkomen met kenmerken in het logogen is niet voor ieder logogen hetzelfde. Het blijkt dat het tevoren vertonen van woorden ertoe leidt dat zij in een daaropvolgende woordherkenningstest vlugger worden herkend. Om dit faciliterende effekt te kunnen verklaren neemt Morton aan, dat de drempelwaarde van een logogen (waarboven het wordt geaktiveerd) met een bepaalde fraktie wordt verlaagd, iedere keer als het logogen in werking is geweest. De volgende keer zijn dan minder kenmerken nodig om het woord te herkennen; er treedt een responsiefacilitatie op. Deze facilitatie gaat
geleidelijk verloren, doordat de kritische waarde langzaam weer
naar zijn oude niveau stijgt. Verondersteld wordt dat dit herstel
niet kompleet is en dat binnen bepaalde grenzen het rustniveau van
de kritische waarde lager is, naarmate een woord vaker wordt gebruikt. Door akkumulatie van het inkomplete herstel van de drempelwaarde ontstaat het bekende woordfrekwentie-effekt, waarbij
woorden die veel gebruikt worden vlugger worden herkend.
Het logogen-model is een vruchtbaar model gebleken bij het onderzoek van een veelheid van verschijnselen op het gebied van de
woordherkenning. Het is ..."ook in zijn mathematische detaillering ... nog steeds de verst ontwikkelde theorie over woordherkenning" (Levelt & Kempen, 1976, p. 508). De grondgedachte van een
woordgeheugen waarin woorden niet aktief opgezocht worden ('active
search model', vgl. Forster, 1976) maar waarin ieder woord direkt
toegankelijk is ('direct access model') en zich bij de juiste input via een drempel-mechanisme automatisch meldt, is richtinggevend ook voor de jongste theorievorming op dit gebied (vgl. Marslen-Wilson & Welsh, 1978) .
Ik wil nu aangeven hoe het logogen-idee gebruikt kan worden
om de processen te formaliseren volgens welke herinneringen in de
afreageertheorie geaktiveerd, herinnerd en vergeten worden.

269

S. 2.3.

Een epbsodisoh

geheugen

volgens

het

Іододеп-р^гпагре

Episodes worden herinnerd zoals in het logogensysteem woorden
ter beschikking komen. Dat wil zeggen de conceptuele representa
tie van een episode komt ter beschikking van het bewustzijn via
een mechanisme dat werkt als een logogen. Voor iedere episode in
het geheugen bestaat er zo'η mechanisme, dat we gemakshalve een
'epigen' zullen noemen. Een epigen wordt gekenmerkt door het totaal
aan conceptualisaties waaruit de representatie van een episode is
opgebouwd. (In werkelijkheid komen hier ook de visuele, akoesti
sche, enzovoort, beelden bij van de voorwerpen, actors en lokaties
die deel uitmaken van de gebeurtenis (vgl. Schänk & Abelson, 1977,
p. 44).) Wanneer nu m het bewustzijn een bepaalde conceptualisatie optreedt, wordt dit geregistreerd door alle epigens die deze
conceptualisatie in hun conceptuele struktuur hebben. De aktivatie-toestand van een epigen is een funktie van de kumulatieve telling van het aantal conceptualisaties dat binnen een gegeven tijd
door een epigen wordt geregistreerd. Zodra de aktivatietoestand
een bepaalde drempelwaarde overschrijdt deponeert het epigen de
conceptuele representatie van de episode m een responsiebuffer.
Wij zullen dadelijk zien welke funktie deze responsiebuffer vervult.
Een mechanisme dat conceptualisaties registreert en vervolgens
een meeromvattende conceptuele struktuur aktiveert is niet geheel
nieuw. In Cullingford's SAM is een aktivatie-procedure voor Scripts
ingebouwd die de trekken van een epigen vertoont, met dit verschil
dat het hier de aktivering van een algemene conceptuele struktuur
in het semantische geheugen betreft. Bij ieder Script behoort een
verzameling 'Script Headers', patronen voor gebeurtenissen die het
Script kunnen evoceren. 'Script Headers' hebben een verschillend
gewicht; bij de juiste konstellatie van Script Headers wordt het
betreffende Script geïnstantieerd (vgl. Cullmgford, 1978, p.
62ff).
Keren wij nu terug tot het episodische geheugen. Aangenomen
moet worden, dat eenzelfde conceptualisatie deel uit kan maken van
de karakteristieke verzameling van vele epigens en dat dus bij iedere input meerdere epigens geaktiveerd kunnen raken. Het epigen
dat als eerste zijn aktivatiedrempel overschrijdt levert zijn responsie (de geheugenrepresentatie van de episode) af in de respon270

siebuffer. In Mortons systeem betekent het verschijnen van de
responsie in de responsiebuffer dat het woord in het bewustzijn
treedt; het kan dan inwendig herhaald of hardop gezegd worden, of
aan het cognitieve systeem10 worden doorgegeven, of alle drie deze dingen kunnen tegelijk plaatsvinden.
Toegepast op het episodische geheugen in het model van Freuds
theorie zou een en ander impliceren, dat cognitieve funkties zoals REPRODUKTIE en EVALUATIE alleen te maken krijgen met bewuste
episodes, namelijk die waarvan het epigen een voldoende aktivatiegraad heeft bereikt. Freuds theorie ruimt echter nadrukkelijk
plaats in voor episodes die een hoge aktivatiegraad kunnen bereiken en invloed uitoefenen op het cognitieve funktioneren, zonder
dat zij bewust worden. Met andere woorden een epigen kan kennelijk elementen uit de episodische representatie afleveren aan de
cognitieve funkties, zonder dat de representatie beschikbaar
wordt voor het bewustzijn.
Binnen de logogentheorie is er een parallel voor dit verschijnsel. Morton (1970, p. 214) wijst er op dat een logogen tweeërlei
output moet hebben. Hij komt tot deze opvatting op grond van gegevens (Morton, 1964) die aantonen dat mensen bij het lezen van een
Engelse tekst of een statistische benadering van Engels een groot
aantal fouten maken, die alleen maar beschreven kunnen worden in
termen van syntaktische en semantische analyse. Daarbij zijn deze
proefpersonen zich niet bewust van het feit dat zij deze fouten
maken. Morton konkludeert hieruit dat een logogen niet alleen fonologische output aflevert aan de responsiebuffer (waardoor het
woord bewust wordt), maar tevens semantische informatie aflevert
aan het Cognitieve Systeem dat bliksemsnel bepaalt of deze semantische attributen passen in de kontekst en zijn antwoord weer afgeeft aan het logogen, waarna dit al of niet zijn aktivatiedrempel overschrijdt en zijn fonologische responsie aflevert. Met behulp van dit systeem is onder andere een verklaring mogelijk van
subliminale
perceptie
(Lazarus & McClearly, 1951, Dixon, 1958,
Brown, 1961, Worthington & Dixon, 1964, Dixon, 1972). Hiermee
wordt het verschijnsel aangeduid dat een proefpersoon bij de snelle presentatie van een woord dat algemeen als onbehoorlijk of taboe wordt beschouwd, er dikwijls blijk van geeft dat hij het woord
niet heeft gezien (of gehoord), zelfs als hij intussen met een in271

direkte verbale responsie of een verandering in huidweerstand op
de presentatie reageerde. Morton neemt aan dat er in zo'n geval
voor het taboewoord een hoge responsiedrempel is, maar een normale drempel voor de aflevering van semantische informatie aan het
Cognitieve Systeem. Het Cognitieve Systeem zou dan kunnen reageren, hetgeen een autonome responsie of de verbale responsie van
een geassocieerd woord tot gevolg kan hebben (vgl. Underwood,
1976, p. 239, e.v.) .
Een dergelijk onderscheid nu tussen output naar het cognitieve systeem die niet bewust wordt en output naar het bewustzijn
is ook nodig om in het model van Freuds theorie het verschijnsel
van de geaktiveerde maar onbewuste herinnering een plaats te geven. Daartoe nemen wij aan dat in het algemeen een epigen dat
zijn aktivatiedrempel overschrijdt niet meteen zijn responsie in
het bewustzijn aflevert, maar in eerste instantie aan een buffergeheugen van geaktiveerde episodes. Op deze lijst van geaktiveerde episodes (ALIST) komt de episode die het eerst de aktivatiedrempel overschrijdt bovenaan te staan, vervolgens de episode die
daarna wordt afgeleverd, enzovoort. Hoewel niet bewust kunnen geaktiveerdfc episodes invoer leveren voor het autonome en motorische responsie-systeem en de reproduktie van herinneringen beïnvloeden. Geaktiveerde episodes worden bewust doordat de ALIST wordt
afgelezen, te beginnen met de episode die bovenaan staat.11
De hoogte van de aktivatiedrempel van een epigen is evenals
in het logogensysteem afhankelijk van de tijd die verlopen is
sinds de laatste responsie. ledere keer als een epigen zodanig geaktiveerd raakt dat zijn aktivatiedrempel wordt overschreden, wordt
deze drempel verlaagd. Met het verstrijken van de tijd keert de
drempel langzaam weer naar zijn oorspronkelijke waarde terug.
De regels die voor de aktivatiedrempel van het epigen gelden
maken dat een episodisch geheugen dat volgens dit epigenprincipe
is ingericht inderdaad de geheugenverschijnselen vertoont die
Freud bij zijn patiënten opmerkt. Herinneringen aan episodes zijn
naar hoogte van aktivatiedrempel geordend. Van herinneringen aan
recente gebeurtenissen hebben de drempelwaarden zich nog maar weinig hersteld; ze zijn gemakkelijk aktiveerbaar. Naarmate gebeurtenissen in een verder verleden hebben plaatsgevonden, hebben zich
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hun drempelwaarden verder hersteld. Dit leidt ertoe dat episodes
in het geheugen liggen opgeslagen in een volgorde te vergelijken
met die van leerlingen in een schoolklas, waar de jongste leerlingen in de voorste banken en de oudste m de achterste banken
zijn gezeten. Terwijl de voorste leerlingen al op een fluistering van de leraar (= aktuele gebeurtenis) reageren, zijn de
achterste alleen nog met stemverheffing te bereiken. Anders gezegd: herinneringen aan recente gebeurtenissen keren gemakkelijker en daarom eerder in het bewustzijn terug dan herinneringen aan
oudere gebeurtenissen. Het verschijnsel van de omgekeerde cnronologische volgorde waarin herinneringen worden gereproduceerd wordt
hiermee verklaard. Tevens wordt het algemene proces van vergeten
verklaard, omdat naarmate de tijd voortscnnjdt de drempelwaarden
van epigens zich steeds verder zullen herstellen, totdat de kans
dat ze geaktiveerd worden zeer klem is geworden.
Nochtans kan een oude herinnering in principe onmiddellijk geaktiveerd worden indien het aantal input-conceptualisaties dat
met de conceptualisaties van het epigen overeenstemt hoog genoeg
IS .

Gesteld kan worden, dat het epigensysteem een basisgedachte
belichaamt van Freuds geheugentheorie, een gedachte die wij ook
bij Schänk & Abelson (1977, p. 19) aantreffen: "The over-all organization of memory is a sequence of episodes organized rougnly
along the time-line of one's life".
Het woord 'roughly' verdient hier enige nadruk. Het epigensysteem heeft namelijk ббк tot konsekwentie dat het opnieuw overden
ken van een episode een verlaging van de aktivatiedrempel voor
dit enigen bewerkt. De ordening naar drempelwaarden zal daarom
zeker niet exakt parallel lopen aan de chronologie van de gebeur
tenissen. (Vaak overdachte 'oude' gebeurtenissen zitten met an
dere woorden vooraan in de klas!) Het is daarom goed te benadruk
ken dat de drempelwaarden niet fungeren als een tijdsindikator
die de onderlinge temporele relatie tussen episodes aangeeft.
Tijd en plaatsspecifikaties maken als aparte conceptualisaties
deel uit van de conceptuele struktuur die een episode represen
teert (vgl. Lmton, 1975, p. 380).12 Deze tijd- en plaatsconceptualisaties spelen in het ophalen van herinneringen waarschijn
lijk zelfs een belangrijke rol; ze behoren vaak tot de cruciale
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conceptualisaties die belangrijk tot de aktivering van een epigen
bijdragen (vgl. Reitman, 1961, p. 222, Schänk & Abelson, 1977, p.
19).
Vergelijken we nu het epigensysteem met het stapelgeheugen,
dan heeft het epigensysteem als formalisering van Freuds theorie
twee dingen voor op het stapelgeheugen:
- Het vormt allereerst een model waarin herinneringen niet door
een aktieve zoekprocedure dienen te worden opgezocht, maar waarin
zij zélf spontaan geaktiveerd raken. Ruimer gezien wijst het demon-idee de weg naar modellen waarin cognitieve processen spontaan
gelanceerd worden als zich bepaalde patronen (conceptualisaties)
m de aktueel binnenkomende data voordoen. Daarmee wordt het mogelijk een theorie over рггтагге
processen te formaliseren.
- Belangrijk is daarnaast dat het epigensysteem funktioneert op
basis van een verval-principe.1Э
Het is de verlaging van een aktivatiedrempel die net herinneren vergemakkelijkt en de geleide
lijke stijging van drempelwaarden die het vergeten bewerkt. In
Freuds neurofysiologische geheugentheorie (zie paragraaf 8.1.1)
berust het herinneren en vergeten eveneens op drempelwaarden, name
lijk drempelwaarden in de verbindingen tussen neuronen. Met voor
stellingen korresponderen hier neuronennetwerken, en met de aktivatie van voorstellingen het passeren van excitatie-quantiteiten door
een neuronennetwerk. Neuronen worden gemakkelijker geëxciteerd naarmate de verbindingen met het neuron een lagere drempel hebben voor
het doorlaten van excitatie. Hoe vaker excitaties passeren hoe lager de drempelwaarde; na het passeren van excitaties herstelt zich
de drempelwaarde. Deze wetmatigheden voor de exciteerbaarheid van
neuronen weerspiegelen in fysiologisch vlak wat in psychologische
termen regelmatigheden zijn in de aktivering van herinneringen.
Het epigensysteem geeft aan deze psychologische regels een formele vorm.
Terwijl het epigensysteem m deze beide opzichten een stap
vooruit is op het stapelgeneugen, blijft het anderzijds op een belangrijk punt tenachter bij de beschrijving die Freud van de geheugenprocessen bij zijn patiënten geeft. In het epigensysteem
immers wordt een episode ъп sijn jeheel
geaktiveerd. Kenmerkend
voor het herinneringsproces bij Freuds patiënten is echter, en dit
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geldt ook voor de normale mens, dat een episode zelden of nooit
opeens en in zijn geheel bewust wordt. Meestal zijn het enkele
saillante gebeurtenissen of specifieke details die eerst in het
bewustzijn terugkeren, en het hangt verder onder meer van de inspanningen van de betrokkene af wat nog meer van de episode bewust wordt. Daarbij zal het vaak voorkomen dat onderdelen van een
episode met de beste wil van de wereld niet meer voor de geest te
halen zijn. Dit duidt erop dat de geheugenrepresentatie van een
episode géén monolithisch gegeven is dat uitsluitend als één ondeelbaar geheel geaktiveerd wordt en dan in het bewustzijn kan worden gebracht. De indruk is veeleer dat de aktivatiegraad ongelijk
verdeeld is over de conceptuele representatie van een episode.
Het epigensysteem is voorts in zoverre onvolledig, dat het
wel aangeeft hoe episodes naar aanleiding van aktueel in het bewustzijn aanwezige conceptualisaties spontaan geaktiveerd raken,
maar zwijgt over de processen die de selektie van deze bewuste
conceptualisaties zodanig kunnen sturen dat een specifieke episode wordt gewekt. Het epigensysteem beschrijft met andere woorden
uitsluitend de primaire kant van het herinneringsproces maar niet
de sekundaire, doelgerichte herinneringsaktiviteit.
Op beide facetten, de aktivatieverschillen binnen een episode
en de rol van sekundaire processen bij de reproduktie van episodes ga ik dieper in.
8.2.4.

Reproduktie

De conceptuele representatie van een episode is, naar wij in
Hoofdstuk 3 zagen, een hiërarchische struktuur waarin gebeurtenissen op verschillende niveaus van abstraktie worden beschreven,
waarbij sommige gebeurtenissen cruciaal en andere meer van bijkomstig belang zijn. Schänk & Abelson (1977, p. 163) wijzen er nu op,
dat deze organisatie van de episodische representatie tevens een
theorie over vergeten impliceert. Wanneer men zich een gebeurtenis herinnert geschiedt dit op basis van het 'begrip', de conceptuele representatie, die men zich van deze gebeurtenis heeft gevormd. Deze representatie bezit een struktuur waarin een meer-omvattend schema onderscheiden kan worden tegenover sub-schema's
die daarin liggen ingebed. Ophalen van de herinnering impliceert
allereerst de aktivering van dit top-level schema en vervolgens,
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alnaargelang de struktuur van de representatie dit dikteert, de
sub-schema's tot aan de elementaire conceptualisaties op het niveau van het kleinste detail. Deze organisatie en de manier van
ophalen

('hierarchical noticing') die zi] voorschrijft leidt er-

toe, dat op de lange duur hoofdzaken nog wel, maar bijzaken niet
meer onthouden worden. Uitgedrukt in termen van het epigensysteem:
omdat aan de cruciale gebeurtenissen vaker gedacht wordt dan aan
de details, ontstaat er een verschil in aktivatiedrempel, wat ertoe leidt dat de hoofdzaken nog wel in het bewustzijn teruggeroepen kunnen worden, maar de bijzaken steeds moeilijker. Konsekwent
doorredenerend houdt dit in, dat m
als responsie de gehele

plaats van het ene

epigen dat

episode oplevert, er evenveel epigens zijn

als het aantal relatief zelfstandige conceptuele onderdelen dat tezamen de representatie van een episode vormt. Er is niet één demon
per episode, maar iedere conceptualisatie in het omvangrijk netwerk
dat de representatie van een episode vormt, fungeert als element
met een eigen aktivatiedrempel.
In Figuur 16 is nu weergegeven hoe een dergelijk episodisch
geheugen funktioneert binnen het tot dusver uitgewerkte model van
Freuds afreageertheone

(vgl. Figuur 13, Hoofdstuk 7 ) . Tevens kan

aan de hand van deze figuur nader worden verduidelijkt hoe de gerichte reproduktie van herinneringen verloopt.
Er is een EPISODISCH GEHEUGEN waarin de conceptuele representaties van episodes liggen opgeslagen. De AKTIVATIE van deze episodes wordt op gang gebracht door in het BEWUSTZIJN aanwezige conceptualisaties. Een bewuste conceptualisatie kan de uitkomst zijn
van een voorafgaande aktiviteit van het REPRODUKTIE-proces, of berusten op externe INVOER. Bij deze externe invoer denke men niet
aan sensorische input; bij de formalisering van Freuds theorie
wil ik het gehele probleem van de perceptie laten rusten.11* Het
zwaartepunt van Freuds theorie ligt bij de invloed en de verwerking van conceptuele strukturen. Onder invoer versta ik daarom
conceptualisaties die van buitenaf worden aangeboden, waarbij in
het bijzonder gedacht kan worden aan 'duidingen' die een therapeut
in een mteraktieve simulatie onder de aandacht van het model
brengt (vgl. PARRY, Colby, 1975).
De externe invoer wordt ingelezen door de funktie ATTENTIE
en vooraan geplaatst op de lijst van conceptualisaties in het
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BEWUSTZIJN.
De aanwezige bewuste conceptualisaties zullen verwante conceptualisaties in het episodische geheugen aktiveren. Conceptualisa
ties die zover geaktiveerd zijn dat hun aktivatiedrempel wordt
overschreden komen op de ALIST. Deze lijst van aktieve episodische
representaties wordt vervolgens afgelezen door de funktie ATTENTIE,
te beginnen met het eerste item op de lijst. De funktie ATTENTIE
handelt hierbij in opdracht van de funktie REPRODUKPIE. Afgelezen
conceptualisaties verschijnen in het BEWUSTZIJN.
Hoe verloopt nu het proces waarbij iemand zich welbewust een
bepaalde herinnering voor de geest wil halen?
De doelgerichte herinneringsaktiviteit is in het model de taak
van de funktie REPRODUKTIE. Naar wij zagen (paragraaf 7.4) kan een
reproduktieprogramma dat werkt zoals Lehnert's QUALM vragen beant
woorden door informatie uit een aeheugenrepresentatie op te halen.
Wij namen daarbij stilzwijgen'-"' лап dat voorzover een episode niet
geheel bewust is, m ieder geval de komplete geheugenrepresenta
tie toegankelijk is voor aktieve naspeuringen. Deze aanname moe
ten we thans korngeren. Kenmerkend voor het episodische geheugen
zoals in het voorgaande werd beschreven is, dat flarden van herin
neringen zich op de ALIST melden al naargelang conceptualisaties
geaktiveerd worden. Een reproduktieprogramma dat volgens het prin
cipe van QUALM de conceptuele strukturen op de ALIST zou afspeu
ren, zou hier al gauw zijn diensten weigeren. Essentieel voor de
zoekheuristiek van QUALM is immers dat het de komplete geheugen
representatie kan afzoeken. Ontbreken er stukken in deze represen
tatie omdat zij niet voldoende geaktiveerd zijn, dan is een der
gelijk reproduktieprogramma meteen aan het eind van zijn latijn.
Het kan de gezochte informatie eenvoudig niet vinden. Wat wij
willen is echter een reproduktieprogramma dat er onder deze om
standigheden wel in slaagt aan het tot op zekere hoogte eigenzin
nige, 'primaire' episodische geheugen zijn informatie te ontfut
selen.
Hoe een doelgerichte geheugenexploratie mogelijk is in een ge
heugen waarin de beschikbaarheid van conceptuele elementen afhan
kelijk is van hun aktivatiegraad, heeft Reitman beschreven. In
zijn programma ARGUS (Reitman, Grove & Shoup, 1964, Reitman, 1965,
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p. 203 e.v.) doet zich namelijk hetzelfde probleem voor. Reitman
stelt het geval, dat het reproducerende programma toegang heeft
gekregen tot de geheugenrepresentatie van een gebeurtenis en wil
weten wat er verder gebeurde. In het ARGUS-model vindt de aktivatie van conceptuele elementen plaats doordat de aktivatie van één
conceptueel element - mits voldoende hoog - zich voortplant naar
geassocieerde elementen. Wat echter, als de aktivatie van de conceptuele representatie van een gebeurtenis niet voldoende is om
de representatie van de daaropvolgende gebeurtenis te aktiveren?
Het reproduktieprogramma kan dan, aldus Reitman, overgaan tot
een andere strategie en pogen te rekonstrueven
wat de daaropvolgende gebeurtenis zou kunnen zijn, gegeven de doelen en situatie
die in de reeds bewuste gebeurtenis aan de orde zijn. Deze rekonstruktie leidt, als conceptuele struktuur, tot de aktivatie van
nieuwe conceptualisaties waarvan de relatie tot de reeds bewuste
gebeurtenis kan worden getoetst. Dit proces kan worden voortgezet
tot de juiste conceptuele struktuur is geaktiveerd (vgl. Reitman,
1965, p. 223) . 15
In het model van de afreageertheorie zal bij reproduktie aan
eenzelfde cyclisch proces moeten worden gedacht. De funktie REPRODUKTIE dient niet slechts, zoals QUALM, een programma te zijn dat
volgens een bepaalde methodiek informatie opzoekt in een gereedliggende geheugenrepresentatie. Deze funktie moet veeleer uitgaande van een onvolledige fragmentarische representatie in het bewustzijn, de ontbrekende conceptualisaties aktiveren door 'hulpconceptualisaties' te creëren die de vermoedelijke gang van zaken
weergeven. Daartoe zal de reproduktiefunktie moeten beschikken
over de inferentievermogens die in het algemeen nodig zijn voor
het begrijpen van gebeurtenissen. Wij begrijpen de verhalen die
ons eigen geheugen ons vertelt op de manier waarop wij ook andermans verhalen begrijpen. Dat wil zeggen het REPRODUKTIE-progranma
zal inferentie-mechanismen dienen te omvatten zoals die ook in
PAM (Wilensky, 1978) zijn opgenomen. Herinnerde gebeurtenissen
zullen steeds geplaatst worden m het kader van mogelijke plannen
tot het bereiken van mogelijke doelen. Herkenning van plannen en
doelen maakt vervolgens predikties over eventueel plaatsgevonden
akties mogelijk. Tezamen vormen deze tentatieve verklaringen en
predikties de 'hulp-conceptualisaties' die de funktie REPRODUKTIE
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doorgeeft aan de funktie ATTENTIE. De rol die ATTENTIE in het reproduktieproces speelt kan nu nader worden verduidelijkt.
ATTENTIE handelt in opdracht van de funktie REPRODUKTIE; het
plaatst de hulp-conceptualisaties die door de reproduktie-funktie
zijn gecreëerd in het bewustzijn, waardoor het aktivatieproces zich
richt naar deze bewuste conceptualisaties. ATTENTIE vervult hier
bij de reproduktie van episodes dezelfde rol die m de recente theorievorming ten aanzien van woordherkenning aan attentie wordt toegekend. Naar sommige onderzoekers namelijk menen is de aktivatie
van een logogen op zich niet voldoende om de informatie die het
logogen levert te betrekken in het bewuste denkproces. Een logogen
moet gehulpen worden om de bewustzijnsdrempel te overschrijden en
wel doordat de aandacht zich op het betekenissenkomplex van het
woord richt. "Stimuli may activate their logogens without necessarily exceeding the threshold of awareness. This threshold varies ...
as a function of the direction of attention. A word presented in
a message which has been allocated a large proportion of the
available capacity will readily enter awareness as a matter of
strategy" (Underwood, 1976, p. 239, vgl. Neely, 1976). Deze allocatie van aandacht wordt in het model van de afreageertheorie verzorgd door de funktie ATTENTIE die (hulp-)conceptualisaties in
het bewustzijn plaatst. Komen deze conceptualisaties voldoende
overeen met conceptualisaties in de geheugenrepresentatie dan
overschrijden deze laatsten hun aktivatiedrempel. Het aflezen van
deze nieuwe conceptualisaties brengt aanvullende details in het
BEWUSTZIJN en op grond van deze nieuwe informatie kan het reproduktieproces worden voortgezet. Terecht wijst Reitman erop,
dat in een dergelijk model de grenzen tussen herinneren, rekonstruktie en verbeelding vervagen. Het is na afloop van het reproduktieproces niet meer goed uit te maken welke elementen in een herinnerde episode op aktivering van geheugenrepresentaties berusten en
welke op inferenties achteraf.
De vraag is nu hoe de verschillen in aktivatiedrempel tussen
de conceptuele elementen in een geheugenrepresentatie ontstaan,
waardoor bepaalde gebeurtenissen in een episode wèl en andere niet
herinnerd worden. Deze vraag werd al aan het begin van deze paragraaf aan de orde gesteld. Tegen de achtergrond van hetgeen over
de reproduktie van herinneringen is gezegd, is er echter reden om
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haar opnieuw te bezien. Bij de totstandkoming van de conceptuele
representatie zijn immers alle concepten vrijwel gelijktijdig geaktiveerd geweest. Er mogen kleine tijdsverschillen zijn geweest,
maar gemeten op een tijdschaal die in maanden en jaren rekent
zijn deze initiële verschillen verwaarloosbaar. Wat de 'decay'
over lange termijn betreft moeten alle concepten gelijkelijk hebben gedeeld in de natuurlijke stijging van de aktivatiedrempel.
Wanneer er wat dit betreft verschillen tussen conceptuele elementen
zijn, kunnen deze alleen zijn ontstaan door wat er ná de vorming
van de geheugenrepresentatie met deze representatie is gebeurd.
Hier schuilt de betekenis van Schänk & Abelsons (1977, p. 30, 163)
verwijzing naar de hiërarchische struktuur van de conceptuele representatie en daarmee verband houdend de herinneringsstrategie
van mensen. Een conceptuele representatie is weliswaar een netwerk, maar het heeft verder niets gemeen met de struktuur van bijvoorbeeld een visnet waarin alle knopen equivalent zijn. In de
conceptuele representatie van een episode nemen integendeel sommige concepten een centrale plaats in, alle draden komen er samen,
terwijl andere concepten slechts een perifere plaats innemen. Bij
het zich bezinnen op een episode maken daarom deze centrale concepten een veel grotere kans geaktiveerd te raken, terwijl deze
kans voor perifere concepten geringer is. Het veelvuldig aktiveren van de centrale concepten en het infrekwent aktiveren van bijkomstige concepten maakt, dat er binnen de representatie van een
episode verschillen in aktivatiedrempel ontstaan. Hierdoor worden
van een episode op den duur alleen nog de hoofdzaken en niet meer
de details herinnerd. "Events or states that have multiple connections are likely to be highly significant .... States or events
that lead nowhere are likely to be forgotten" (Schänk & Abelson,
ib., p. 30).
Het REPRODUKTIE-programma brengt derhalve door zijn ophaalstrategie selektief wijzigingen aan in de aktivatiedrempel van
conceptualisaties in een episode.
Het reproduceren van herinneringen wordt, zoals in het vorige
hoofdstuk uiteengezet, gestuurd door de intensiteit van het AFFEKT
dat aan een herinnering is verbonden. Episodes waarin een belangrijk doel van de persoon wordt geblokkeerd roepen bij aktivering
opnieuw autonome responsies en gelaatsexpressies op. In het licht
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van de aanwezige conceptualisaties worden deze geëvalueerd en
wordt de eigen toestand als een specifieke affekttoestand benoemd.
Zolang de intensiteit van dit affekt een bepaalde norm teboven
gaat, is dit voor de Reproduktiefunktie het signaal de episode
opnieuw 'voor de geest te halen', te reproduceren.
Van belang is dat de aandachtsregel die Freud hier in zijn
theorie invoert tegelijk een vorm van vergeten tot gevolg kan hebben, die men ten onrechte wel heeft geïnterpreteerd als een uiting
van verdringing. De prioriteit die affektgeladen herinneringen in
de reproduktie hebben kan tot gevolg hebben, dat andere gebeurtenissen niet of in verminderde mate worden geaktiveerd. Neemt een
persoon in een situatie kennis van bepaalde feiten, en ondergaat
hij vervolgens in dezelfde situatie een pijnlijke bejegening, dan
blijkt hij zich achteraf de betreffende feiten moeilijker te herinneren dan iemand die dezelfde feiten heeft leren kennen zonder
pijnlijk bejegend te worden.
Door Zeiler (1950 ) is deze sequentie van gebeurtenissen uitgewerkt tot een experimenteel paradigma waarmee naar hij meent
het effekt van verdringing kan worden aangetoond. Proefpersonen
leren paarsgewijze associaties en ondergaan daarna een test, waarbij de experimentele groep gesuggereerd wordt dat zij slechte resultaten heeft geboekt ('ego threat') en de kontrolegroep wordt
verteld dat zij goede prestaties heeft geleverd. Toetsing op retentie voor de associatieparen toont aan dat de 'ego threat'-groep
minder paren kan reproduceren dan de kontrolegroep. Herhaling van
de test en suggestie aan beide groepen, zowel de experimenteleals kontrolegroep, dat hun prestaties goed zijn, leidt ertoe dat
beide groepen ditmaal dezelfde resultaten op de retentietoets leveren. Zeiler schrijft het geheugenverlies bij de experimentele
groep toe aan verdringing, omdat voor deze personen de experimentele situatie geassocieerd is geraakt met een bedreiging van het
eigen ego. D'Zurilla (1965) komt bij een soortgelijk onderzoek
tot dezelfde resultaten. Op grond van een tweetal experimenten
hebben Holmes & Schallow (1969) en Holmes (1972) echter aannemelijk gemaakt, dat de slechtere geheugenprestaties in een 'egothreat'-situatie niet aan verdringing kunnen worden toegeschreven,
maar het gevolg zijn van het feit dat de proefpersonen gepreokkupeerd zijn met gedachten die op de 'ego threat' betrekking hebben,
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welke gedachten interfereren
met de geheugentaak. Holmes & Schallow haken in op een observatie van D'Zurilla die geheel in strijd
is met de verdringingshypothese. Aan de hand van interviews na
afloop van het onderzoek stelt D'Zurilla namelijk vast dat 62%
van de personen uit de experimentele groep over dingen dachten die
met de bedreigende taak verband hielden, terwijl slechts 24% van
de kontrole-proefpersonen zich met gedachten aan hun taak bezighielden. "That is, the experimental subjects attended to rather
than avoided the threat" (Holmes, 1972). Holmes en Schallow tonen
vervolgens aan dat het effekt van 'ego threat' zich niet onderscheidt van het effekt van een neutrale interfererende taak (het
zien van een film) en evenmin van dat van een taak die tot strelende resultaten voor het ego leidt. Ze konkluderen dat een effekt dat aan verdringing wordt toegeschreven geheel verklaard kan
worden op basis van een met-psychoanalytische interferentie-theorie.
Het typische is nu dat wat Holmes en Schallow als een geheel
andere, met-Freudiaanse verklaring naar voren brengen, strikt
genomen ook ligt vervat in Freuds afreageertheorie. Met opzet gebruik ik het woord 'strikt genomen', omdat het hier implikaties
betreft die Freud zélf niet heeft gezien; Freud heeft nooit een
interferentie-effekt voorspelt op grond van de regels die hij
voor het geheugen formuleert. Niettemin impliceren deze regels
een dergelijk effekt:
Geheugensporen verzwakken met het verstrijken van de tijd.
In termen van het formele model houdt dit in dat de aktivatiedrempel van conceptualisaties stijgt. Wanneer conceptualisaties met
betrekking tot gebeurtenissen in eenzelfde situatie moeten worden
geaktiveerd, zullen de meest recente het eerste en de oudste later geaktiveerd worden. Door de aandachtsregel zal de aktivatiedrempel van de recente gebeurtenis bovendien extra verlaagd zijn,
indien deze gebeurtenis een emotionerende gebeurtenis was die herhaaldelijk werd overdacht. Bij aktivatie van herinneringen aan
vroegere gebeurtenissen in dezelfde kontekst zullen daarom deze
recente, emotionerende gebeurtenissen het eerst geaktiveerd worden en de ophaling van de oudere herinneringen storen.
Freuds theorie voorspelt nog een tweede effekt dat Freud bij
mijn weten evenmin heeft gezien. Emotionerende herinneringen wor283

den in de afreageertheone keer op keer gereproduceerd totdat hun
affektieve werking is verdwenen. In het formele model komt dit er
op neer, dat bi^ iedere reproduktiecyclus de geïndiceerde arousalwaarde en een expressie-index worden gereduceerd (zie paragraaf
6.7.2). De reproduktie van de episode wordt gestaakt als het affekt
tot een normale intensiteit is teruggebracht. Dit veelvuldig reproduceren van een emotionerende herinnering brengt met zich mee, dat
de aktivatiedrempel voor deze herinnering aanzienlijk verlaagd
zal worden. Dit heeft tot gevolg dat ook later nog, wanneer het
bijbehorende affekt is 'afgereageerd', de betreffende gebeurtenis
eerder geaktiveerd zal worden dan gebeurtenissen uit dezelfde tijd
die een meer neutraal karakter droegen. Van gebeartemssen
uvt
eenzelfde
реггоае
zullen
daarom de onaangename in het algemeen
be
ter· onthouden
worden dan de
neutrale.
Het opmerkelijke van deze stelling is, dat zij indruist tegen
een opvatting die in brede kring voor een typisch psychoanalytisch
inzicht worden gehouden. De opvatting namelijk dat de mens ertoe
zou neigen herinnering aan onaangename gebeurtenissen te verdrin
gen en zich daarom deze gebeurtenissen juist moeilijker zou her
inneren. Onderzoek uit de dertiger jaren toonde echter reeds aan,
dat onaangename (en aangename) gebeurtenissen beter onthouden
worden dan neutrale belevenissen (vgl. Menzies, 1936, Walters &
Leeper, 1936). Holmes (1970) heeft dit onderzoek gerepliceerd en
komt tot dezelfde bevinding. Recentelijk hebben Dutta & Kanungo
(1975) een overzicht samengesteld van het onderzoek met betrek
king tot de relatie tussen affekt en geheugen. Zij konkluderen dat
er solide empirische evidentie is voor de 'intensity-hypothesis',
welke zegt dat ongeacht de aard van het affekt (aangenaam of on
aangenaam) gebeurtenissen die met een intens affekt gepaard gaan
beter onthouden worden. Deze intensiteits-hypothese is goed te
verenigen met hetgeen het model van de af reageertheone op dit
punt voorspelt. Freuds model geeft daarenboven een
verklarvng
voor deze betere retentie van emotionerende gebeurtenissen.16
Resumerend kunnen we vaststellen dat het epigen-systeem dat
in de vorige paragraaf werd geschetst de aanvulling behoeft van
een REPRODUKTIE-programma. Het epigen-systeem kan als een bevre
digende formalisering gelden voor enkele essentiële aspekten van
Freuds geheugentheorie: in het bijzonder de omgekeerde chronolo284

gische volgorde waarin herinneringen terugkeren, het vergeten dat
op een decayprincipe berust en de spontane aktiveerbaarheid van
herinneringen. Een nadere verklaring bleek echter nodig voor het
feit dat herinneringen aan gebeurtenissen binnen één episode uiteenlopen in aktivatiedrempel, terwijl het epigensysteem evenmin
aangeeft hoe het doelgerichte, 'sekundaire' herinneringsproces verloopt.
Beide lakunes kunnen worden aangevuld door de invoering van een
REPRODUKTIE-programma dat interakteert met het epigensysteem. Dit
programma dient, uitgaande van een onvolledige representatie in
het bewustzijn, een episode te reproduceren door conceptualisaties
op te stellen die de vermoedelijke gang van zaken in de episode
representeren. Deze conceptualisaties worden door de funktie ATTENTIE in het bewustzijn geplaatst en fungeren dan als 'stem van de
meester' die aanvullende conceptualisaties in het episodische geheugen wakker kan roepen en over de aktivatiedrempel kan helpen.
De zoekheuristiek die dit reproduktieprogramma hierbij aanwendt is afgestemd op het hiërarchische karakter dat de conceptuele representatie van een episode eigen is. Daardoor zullen de belangrijkste conceptualisaties in een representatie vaker geaktiveerd en bewust gemaakt worden dan de bijkomstige. Hieruit resulteren de verschillen in aktivatiedrempel tussen conceptualisaties
binnen een episode.
Binnen het gehele model van de afreageertheorie wordt de aktiviteit van het reproduktieprogramma geleid door een aandachtsregel welke zegt, dat herinneringen die met affekt gepaard gaan de
aandacht tot zich trekken en zo lang gereproduceerd worden tot
het begeleidende affekt beneden een bepaalde norm is gedaald. Deze aandachtsregel èn de geleidelijke stijging van aktivatiedrempels met het verstrijken van de tijd impliceren, dat gebeurtenissen die gevolgd zijn door een emotioneel incident in het algemeen
slecht herinnerd worden. Het herhaald overdenken van het emotionele incident heeft tot gevolg dat dit eerder geaktiveerd wordt, hetgeen interfereert met de reproduktie van de voorafgaande gebeurtenissen. Tevens voorspelt het model dat onaangename gebeurtenissen
beter onthouden zullen worden dan neutrale gebeurtenissen uit eenzelfde tijdvak. Beide voorspellingen worden door de uitkomsten van
experimenteel onderzoek gestaafd.
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De vraag dient thans te worden gesteld inhoeverre het hier ingevoerde REPRODUKTIE-programma als formalisering kan gelden van
Freuds ideeën over de doelgerichte herinnenngsaktiviteit. De moeilijkheid hierbij is dat Freud over het 'reproducerende denken'
uitsluitend in fysiologische termen spreekt. Men zou zijn fysiologische verhandeling moeten terugvertalen in psychologische termen
om de parallel aan te kunnen geven tussen de reproduktie in deze
fysiologische theorie en het funktioneren van het geheugen in het
hier geformuleerde psychologische model. Doen we zulks dan beantwoordt het formele model aan drie principiële kenmerken van Freuds
geheugentheorie:
- In Freuds model vindt bi] onvolledige herinnering de reproduktie plaats door 'probeweise Verschiebung' van excitaties waarmee (de neuronennetwerken van) geassocieerde voorstellingen
worden geaktiveerd. In het model vinden wij dit proces op psychologisch niveau terug m

de opstelling door het REPRODUKTIE-

programma van 'hulp-conceptualisaties'.
- Freud spreekt over een 'Aufmerksamkeitsbesetzung' waarmee (neuronen van) een voorstelling zodanig geaktiveerd blijft of geaktiveerd raakt, dat zij in het bewuste associatieproces betrokken wordt. Een vergelijkbare allocatie van aandacht wordt
in het model door de funktie ATTENTIE verzorgd.
- Freud kontrasteert het reproduktieproces als een sekundair,
volgens een bepaalde strategie verlopend proces, met de primaire associatie-aktiviteit die puur door de hoogte van de
aktivatiedrempels der neuronen wordt bepaald. Eenzelfde kontrast bestaat in net model tussen de aktiviteit van het REPROduktie-programma en de spontane aktiveerbaarheid van het epigensysteem.
Ik meen derhalve dat het hier beschreven formele model van
Freuds geheugentheorie de basisprincipes van Freuds conceptie

m

redelijke mate weerspiegelt. 17
Terwijl dit model laat zien hoe het normale herinneren, ook
van emotionerende gebeurtenissen, verloopt, heeft Freud zijn theorie vooral ontworpen om afwijkende geheugenverschijnselen te verklaren. In het bijzonder het feit dat gebeurtenissen die er alle
aanspraak op maken om levendig herinnerd te worden, met
2Θ6

in

het

bewustzijn
versehijnen.
Om deze reden benadrukten we reeds dat
conceptualisaties in verschillende mate geaktiveerd kunnen zijn,
zonder dat zij tevens ter beschikking van het bewustzijn behoeven
te komen. Tot nog toe bleef de vraag echter rusten waarom sommige
conceptualisaties, of zelfs gehele episodes, hoewel geaktiveerd,
voor het bewustzijn non-existent lijken te zijn. Met deze vraag,
het kernprobleem in Freuds theorie, willen we ons nu nader bezighouden.
8.2.5.

Verdringing

Freud schrijft het niet-bewust-worden van pijnlijke herinneringen toe aan verdringing. De konditie waaronder verdringing optreedt vinden we op drie manieren omschreven. Verdringing treedt
op (1) wanneer zich voorstellingen voordoen die volkomen onverenigbaar zijn met andere voorstellingen die de persoon dierbaar
zijn, (2) wanneer zich voorstellingen voordoen die tot een buitengewoon pijnlijk affekt aanleiding geven, en (3) wanneer via het
neuronensubstraat van een voorstelling het sleutelneuron-systeem
wordt geaktiveerd, zodat buitensporige hoeveelheden excitatie
worden geproduceerd.
Na hetgeen in Hoofdstuk 6 over het 'multi-level'-karakter van
het verschijnsel 'affekt' is gezegd, herkennen wij in deze drie
ogenschijnlijk zo uiteenlopende omstandigheden een beschrijving
op verschillende niveaus van één en dezelfde toestand. Het is een
affekt-toestand,
te omschrijven als een toestand die gekenmerkt
wordt door een specifieke doel-blokkering, daaruit voortvloeiende
autonome en motorische responsies, alsmede de subjektieve ervaring en benoeming van deze toestand (zie paragraaf 6.8).
Nu overkomt het eenieder wel eens dat hij hevig geëmotioneerd
raakt, zonder dat daarbij echter de verschijnselen optreden die
Freud met verdringing in verband brengt. In het tot nu toe beschreven model van de afreageertheorie is de aanwezigheid van een affekttoestand juist het signaal om extra aandacht aan de gebeurtenissen
te besteden, er langer mee bezig te blijven. De vraag is dan ook
wat het bijzondere van de affekttoestand is die tot verdringing
leidt. Men kan hier denken aan een bepaald intensiteitskriterium
dat overschreden wordt. Freud wijst bij herhaling op de
overmatige
intensiteit van de af f ekttoestand als de konditie die de verdnn287

ging in gang zet, en wel een overmaat zowel op kognitief niveau
(het is een onoplosbaar Konflikt) als op het niveau van de affektbelevmg (het affekt is zeer pijnlijk) , terwijl ook op fysiologisch niveau van een excessieve excitatie-produktie sprake zou
zijn. In de Entwurf aarzelt hij echter met aan te nemen, dat het
de intensiteit van de affekttoestand is die tot verdringing leidt.
Het is weliswaar de meest voor de hand liggende verklaring, "...
Allein die Erfahrung zeigt, dass die peinlichsten Erinnerungen,
welche notwendigerweise die grösste Unlust erwecken müssen (Erinnerungen von Reue über schlechte Taten), nich verdrängt .... werden können" (1895/1950, p. 431). Hij vermoedt dat de sexuele
aard van de voorstellingen een rol speelt, maar acht het anderzijds onaannemelijk dat pijnlijke affekten op dit gebied alle
andere onlustaffekten aan intensiteit zouden overtreffen. Uiteindelijk landt hij aan bij de veronderstelling dat op sexueel gebied
een excessieve excitatie-produktie zou kunnen voorkomen waarop het
Ik niet is voorbereid. Dit zou het geval zijn wanneer traumatische
herinneringen van vóór de sexuele rijping ná de puberteit worden
geaktiveerd en dan 'posthuum' een excitatie-toestand teweegbrengen (zie voetnoot 3).
Bij de formalisering van de afreageertheone wil ik voorbijgaan aan deze aarzelingen en spekulaties met betrekking tot de
intensiteit van de affekttoestand als oorzaak van de verdringing.
De door Freud opgeworpen hypothese over een posthume excitatieproduktie is niet meer dan een werkhypothese die hij korte tijd
later zou laten vallen.1θ In de Studien is het ondubbelzinnig de
intensiteit van het cognitieve konflikt en van het begeleidende
affekt die tot verdringing aanleiding geeft. Verdringing
treedt
op als er een onoplosbaar
konfltkt
rs tussen
voorstellvvgen
die
voor de persoon van groot belang zijn,
welk
konflikt
gepaard
gaat net een zeer
pijnlijke
af
fekttoestand.
In het formele model komt deze konditie overeen met een doelblokkenng of meer speciaal een doelkonflikt (zie paragraaf 3.5)
op cognitief niveau, waarbij Hoge Orde doelen in het geding zijn
en dienovereenkomstig een hevige arousal- en affekttoestand ont
staat. Terwijl de aanwezigheid van affekt binnen het model nor
maal een teken is dat het reproduktieproces moet worden voortge
zet, dient nu een tweede intensiteitskritenum aan het model te
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worden toegevoegd bi] overschrijding waarvan de reproduktie wordt
gestaakt en verdringing intreedt. Dat wil zeggen: zodra een doelkonflikt van de genoemde aard optreedt en de intensiteit van het
AFFEKT boven een bepaald kritenum stijgt, krijgt verdringing de
voorrang boven de aandachtsregel.
Hoe verloopt het verdringingsproces in het model?
In Freuds beschrijving houdt verdringing in, dat de voorstellingen die onverenigbaar zijn met de heersende voorstellingsmassa
van associatie worden uitgesloten. Er ontstaat een weerstand tegen
het bewust laten worden van deze voorstellingen, tegen 'jede Denkbeschäftigung ' met de betreffende voorstellingen. Op fysiologisch
niveau houdt dit in dat de door de Ik-organisatie geleide excitatiestroom onmiddellijk een andere richting inslaat als op het neuronensubstraat van een dergelijke voorstelling wordt gestoten.
Van belang is voorts dat de verdringing niet ogenblikkelijk
geschiedt, maar dat de betrokkene zich ervoor moet inspannen
("ich habe mich mit Macht bemüht") tot het hem 'eindelijk' gelukt
niet meer aan de gebeurtenissen te denken. Tenslotte wordt het
verdringingsproces vergemakkelijkt door konversie van het excitatiequantum dat bij de voorstelling behoort. Daar Freud verdringing als een zelfstandig proces beschouwt, dat ook onafhankelijk
van konversie kan voorkomen, laat ik de relatie tussen verdringing
en konversie voorlopig rusten. Zij komt aan de orde in Hoofdstuk
9 waar uitvoerig op de konversie zal worden ingegaan.
Wanneer we Freuds beschrijving van de verdringing nauwkeurig
volgen dan kan niet volstaan worden met een formalisering in die
zin, dat de funktie REPRODUKTIE bij een bepaalde AFFEKT-intensiteit de reproduktie van een episode eenvoudig staakt. Verdringing
houdt veeleer in, dat zodra conceptualisaties die op de betreffende episode betrekking hebben m het bewustzijn verschijnen
de aandacht van deze conceptualisaties wordt afgewend en naar andere wordt verlegd. De moeilijkheid is namelijk dat het voor mensen niet wel mogelijk is om m plaats van aan геіе te denken, aan
niets
te denken. Dollard en Miller (1950) omschrijven het probleem
goed: "Apparently there is no direct mechanism for suppressing
thoughts and producing a blank mind ... In order to suppress a
train of thoughts a person must take attention off the stimuli
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which are producing this train of thought and turn his attention
to some other cues which produce an incompatible train of thought
(p. 448).19 Het niet langer reproduceren van conceptualisaties
die op een bepaalde episode betrekking hebben moet daarom zó worden opgevat, dat de funktie REPRODUKTIE zodra de AFFEKT-intensiteit kritiek wordt de aandacht (ATTENTIE) afwendt van de betreffende conceptualisatie en toewendt naar andere conceptualisaties (vgl.
Freuds beschrijving van het afleiden van de excitatiestroom van
het neuronensubstraat van pijnlijke voorstellingen). Over de aard
van deze vermijdingsstrategie als cognitief proces vinden we bij
Freud ten tijde van de 'Studien über Hysterie' nog géën theoretische reflektie. Een vingerwijzing is echter te ontlenen aan het
soort voorstellingen dat in plaats van de verdrongen voorstelling
in het bewustzijn opduikt. Freud konstateert dat dit niet volstrekt
willekeurige voorstellingen zijn, maar altijd voorstellingen die
op enigerlei wijze met de verdrongen voorstellingen in verband
staan (1895 , p. 271, 272). Dit verband analyseert hij later
nauwkeuriger en hij komt dan tot de konklusie dat de voorstelling
die in plaats van de oorspronkelijke herinnering opduikt "um ein
Stück in der Assoziation verschoben
ist" (1899 , p. 536). Steeds
is er bij de verdringing sprake van "Ersetzung durch etwas Benachbartes (im ortlichen oder zeitlichen Zusammenhang)" (ib. p. 537).
Hij merkt voorts op dat de vervangende herinnering vaak over nietwezenlijke elementen in een episode gaat, waarvan de wezenlijke
bestanddelen aanstootgevend zijn.
Kort samengevat komt dit er op neer, dat bij verdringing de
aandacht zich afwendt van een aanwezige bewuste voorstelling en
verschuift naar een naburige, geassocieerde voorstelling die vervolgens bewust wordt. Vertalen wij deze omschrijving in een formele regel binnen het tot dusver beschreven model dan komen we
uit bij een eenvoudig en voor de hand liggend algorithme:

VERDRIN-

GING houdt in dat de funktie
REPRODUKTIE bij een bepaalde AFFEKTintensiteit
opdracht
geeft
aan ATTENTIE om de in het
bewustzijn
aanwezige
conceptualisatie
te vervangen
door de
eerstvolgende
op de ALI ST. Geeft ook deze conceptualisatie aanleiding tot een
te hoog af fektniveau, dan wordt zij vervangen door de daaropvolgende conceptualisatie, enzovoort.
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Welke konsekwenties heeft deze verdringingsregel binnen het
model, en stemmen deze konsekwenties overeen met de verschijnselen die Freud aan verdringing toeschrijft?
Er zij allereerst op gewezen dat verdringing niet inhoudt dat
er geen enkele denkaktiviteit met betrekking tot de te verdringen
conceptualisaties plaats vindt. De denkaktiviteit die nodig is
om de conceptualisatie normaal te 'begrijpen', dat wil zeggen te
relateren aan plannen en doelen, vindt wél plaats. Móet juist
plaatsvinden om het doelkonflikt dat in de episode ligt besloten
en als gevolg waarvan de hoge AFFEKT-intensiteit ontstaat, bewust
te laten worden (".. die unverträgliche Vorstellung .. muss ja anfänglich im Denkverkehr gestanden sein, sonst hätte sich der Konflikt nicht ergeben, der ihre Ausschliessung herbeigeführt hat"
(1895 , p. 234)). Terwijl normaal echter een conceptualisatie
daarna, voorzien van de conceptualisaties die er tijdens het proces van begrijpen aan zijn toegevoegd, als stimulus voor een volgende aktiveringscyclus fungeert, komt dit proces nu te vervallen.
De eerste en meest direkte konsekwentie van verdringing is dan
ook, dat de uit het bewustzijn verwijderde conceptualisaties niet
opnieuw als invoer aan het aktiveringsproces wordt toegevoerd. Onderdelen van de episode die anders geaktiveerd zouden worden, worden dientengevolge nu niet geaktiveerd en dus ook niet bewust. In
plaats daarvan wordt het reproduktieproces voortgezet met de eerste de beste (dat wil zeggen de eerstvolgend geaktiveerde) gedachte op de ALIST.
Daar de op de ALIST aanwezige conceptualisaties allen geaktiveerd zijn naar aanleiding van eenzelfde invoerpatroon, zullen zij
een onderlinge verwantschap hebben. De mogelijkheid bestaat daarom,
dat ook de eerstvolgende conceptualisatie tijdens het proces van
begrijpen terugleidt naar de konflikterende conceptualisatie. De
AFFEKT-intensiteit zou niet afnemen en opnieuw zou verdringing
geïndiceerd zijn, met het gevolg dat ook ditmaal een segment uit
de episode niet aan het verdere aktiveringsproces deelneemt. Dit
de
aktiveringsproces zal pas weer op gang komen bij de η
conceptua
lisatie op de ALIST, en wel die welke niet langer in onmiddellijk
verband te brengen is met konflikterende conceptualisaties en waar
bij de AFFEKT-intensiteit derhalve beneden het verdringingskrite291

riura daalt.
Beneden dit kritenum geldt voor het REPRODUKTIE-proces niet
langer de verdringingsregel. Omdat de affektintensiteit echter
nog steeds hoog is (de arousal is niet van het ene op het andere
moment over), wordt nu omgekeerd de aandachtsregel van kracht,
die stelt dat conceptualisaties welke met affekt gepaard gaan
aandacht verdienen en net zolang gereproduceerd moeten worden tot
hun affektquantum is afgereageerd. Het reproduktieproces wordt dus
als gevolg van verdringing niet gestaakt, maar voortgezet met
'harmlose' conceptualisaties die op de met-wezenlijke onderdelen
van de episode betrekking hebben.
Op langere termijn heeft herhaalde verdringing van een episode ingrijpende gevolgen voor de aktiveerbaarheid van de geheugenrepresentatie van deze episode. Van alle conceptuele onderdelen die
als gevolg van de verdringing niet geaktiveerd worden zal de aktivatiedrempel geleidelijk stijgen, zoals dit voor iedere conceptualisatie geldt waaraan nooit meer wordt teruggedacht. Van de conceptualisaties die aanvankelijk op de ALIST kwamen zal de aktivatiedrempel weliswaar worden verlaagd, maar in veel sterke mate is
dit het geval bij de onbelangrijke details die uitvoerig aandacht
kregen en dus meerdere keren in de aktiveringscyclus betrokken werden. Bij een latere aktivering van de episode zullen deze onderdelen eerder geaktiveerd worden en dus in een hogere positie op de
ALIST komen. Op den duur zullen zij de plaats innemen van de belangrijke conceptualisaties; de verschuiving van wezenlijke naar
onwezenlijke zaken, waarover Freud spreekt, is dan óók struktureel
een feit. Vindt er een gebeurtenis plaats die sterk identiek is
aan de traumatische episode, dan zullen de traumatische elementen
in deze episode opnieuw geaktiveerd worden. Bovenaan de ALIST komen echter allereerst de gemakkelijk aktiveerbare, onbeduidende
details. Het gevolg is dat de betrokkene voornamelijk gedachten
te binnen schieten waarin iedere samenhang en betekenis lijkt te
ontbreken. 20
In tabel 1 wordt de hier geschetste verschuiving m de aktiveerbaarheid van conceptualisaties op een eenvoudige manier geïllustreerd. Uitgegaan wordt van een episodische representatie op
tijdstip t, welke uit een geordende lijst van conceptualisaties
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Tabel 1 : Gevolgen van verdringing voor de aktivatiedrempels van de
conceptualisaties in een geheugenrepresentatie

CONI

10

I

20

CON 2

I

25

CON3

I

27

C0N4

28

CON 5

29

CON6

CONI

12

I

CONI
CON2

CON2

CON3

14

I
22

CON5

24

CON6

25

CON5

26

I

CON6

27

CON7

I
CON7
CON4

28
29

26

CON3

29

CON4

31

30

I

C0N7

CONI
1

16
CON 5
I

I

1
CON2
1

1

CON3
cc13N4

d

ι

CON6
1
1
CON 7

CONI
1

22

CON5
Ι

I

23

CON6

24
26

18

CON7
1
CON2

21
22
28

33

CON3
1
cc3N4

18

I

20

I

31

CON5

CONI
CON2

CON6

19

CON7

20
30

I

33

CON3

35

CON4

35

I
37

= d^ + ι * (h - v)
t

d = aktivatiedrempel
ι = aantal reprodukties na tijdstip t
ν = verlaging van de drempelwaarde per reproduktie
(ν = 1) voor affekt producerende conceptualisaties (CONI, CON2,
CON3, CON4)
(ν = 5) voor de overige conceptualisaties (CON5, CON6, CON7)
h = herstel van de drempelwaarden in het interval tussen twee repro
dukties (h = 3)
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bestaat (vgl. Wxlensky, 1978, p. 304 e.v.) die elk een aktivatiedrempel nebDen overeenkomstig hun hiërarchische plaats m de lijst.
Bovenaan deze lijst staat de ('top level') conceptualisatie die op
het doel, respektievelijk de doelblokkenng, in de episode betrekking heeft (CONI). Deze conceptualisatie is door een reeks tussenschakels (CON2, CON3, CON4) verbonden met de conceptualisaties die
de detailgebeurtenissen representeren (CON5, CON6, CON7). Aangenomen wordt dat de doelblokkermgs-conceptualisatie en de ermee verbonden tussenschakels een zodanig affekt produceren dat verdringing optreedt. Dit houdt m dat na aflezing van ieder van deze
conceptualisaties de procedure ATTENTIE meteen overgaat tot aflezing van de daaropvolgende conceptualisatie, tot de conceptualisatie is bereikt (CON5) waarbij de affektproduktie beneden de limiet
blijft waarbij verdringing noodzakelijk is. Deze conceptualisatie
wordt nu, op grond van de aandachtsregel, uitgangspunt van het
verdere reproduktieproces.
De aktivermg van de conceptualisaties CONI tot en met CON4
heeft tot gevolg dat hun aktivatiedrempel wordt verlaagd. Omdat
zij echter niet verder in het reproduktieproces betrokken worden,
blijft deze verlaging beperkt (in het voorbeeld: ν = 1). Dit in
onderscheid met de conceptualisaties CON5, CON6 en CON7 waarbij
uitvoerig verwijld wordt, dat wil zeggen die ettelijke cycli lang
geaktiveerd blijven en wier aktivatiedrempel daarom veel sterker
wordt verlaagd (v = 5 ) . Aangenomen wordt voorts dat alle aktivatiedrempels in het interval tussen twee reprodukties aan uniform her
stel ondergaan (h = 3). In het voorbeeld zullen de aktivatiedrempels zich dan wijzigen overeenkomstig de formule: d = d + ι *
(h - v), hetgeen tot gevolg heeft dat de belangrijke conceptuali
saties aan de top van de episodische representatie plaats maken
- wat aktiveerbaarheid betreft - voor de minder belangrijke con
ceptualisaties die op de details van de gebeurtenissen betrekking
hebben.
Behalve dat de hier gegeven formalisering van het verdringings
proces de aard van de wèl-opduikende herinneringen verklaart, stemt
zij ook daarin met Freuds beschrijving van dit proces overeen, dat
de verdringing niet in één keer geschiedt. Het proces vergt aanvankelijk inspanning; het verschuiven van de aandacht naar ongevaarlijke conceptualisaties moet herhaald worden zolang de trauma294

tische conceptualisaties zich blieven aandienen. Pas naarmate de
verhouding tussen de aktivatiedrempels van de verschillende onderdelen van een episode zich wijzigen, wordt deze verschuiving gemakkelijker. Door hun uitsluiting van het aktivenngsproces krijgen
de traumatische conceptualisaties op den duur een zo hoge aktivatiedrempel, dat zij nog slechts in een lage positie of helemaal
niet meer op de ALIST verschijnen. Ze blijven dan vanzelf uit de
herinnering weg, waarmee het doel van de verdringing - uitsluiting
van pijnlijke reminiscenties van het bewuste denkverkeer - is
bereikt.
Toetssteen voor de bovenstaande formalisering van het verdringingsproces is tenslotte of zij inderdaad het verschijnsel verklaart dat Freud aan de verdringing toeschrijft: de aanwezigheid
van herinneringen die wèl geaktiveerd maar niet bewust worden. Dit
is inderdaad het geval. Vindt er een gebeurtenis plaats die in hoge mate op de traumatische episode lijkt, dan zullen conceptualisaties die op deze episode betrekking hebben opnieuw geaktiveerd
worden, zonder dat zij noodzakelijk bewust hoeven te worden. De
relatieve positie van conceptualisaties op de ALIST bepaalt welke
conceptualisaties bewust worden. Naar wij zagen zullen dit als
regel de onbeduidende met-traumatische details zijn. Zoals voor
het taboewoord in de experimenten met betrekking tot subliminale
perceptie geldt, zullen de emotionerende conceptualisaties wel
geaktiveerd worden en daarmee het arousalsysteem en eventuele motorische responsies kunnen lanceren, maar verwante, 'veiliger'
conceptualisaties zullen in een hogere positie op de ALIST komen
en in het bewustzijn verschijnen.21
Ik konkludeer dat de verdringing, konform Freuds beschrijving,
in het formele model kan worden opgevat als het vermijden van de
reproduktie van conceptualisaties die met een te hevige affektintensiteit gepaard gaan. Deze vermijding wordt gerealiseerd doordat de funktie ATTENTIE de in het bewustzijn aanwezige onverenigbare conceptualisaties vervangt door de eerstvolgende geaktiveerde conceptualisatie op de ALIST. Op grond van de regels die voor
het aktivenngsproces van conceptualisaties gelden, zal deze vermijding er op den duur toe leiden dat traumatische conceptualisaties nog wel geaktiveerd worden, maar een geringere kans maken
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bewust te worden.
Het zal opvallen hoe weinig dit begrip verdringing doet denken aan het begrip verdringing zoals het in de latere psychoanalytische theorie wordt geformuleerd, en zoals het ook door Freud is
gepopulariseerd. In zijn lezingen aan de Clark University in september 1909 vergelijkt hij bijvoorbeeld het proces van verdringing met het uit de zaal verwijderen van een luidruchtige en storende toehoorder. Dit individu wordt door 'einige kräftige Männer'
en 'nach kurzem Kampfe' buiten de deur gezet. Om te voorkomen dat
hij opnieuw binnenkomt posteren deze mannen zich op hun stoelen
voor de deur, aldus een 'weerstand' vormend. "Wenn sie nun die
beiden Lokalitäten hier als das 'Bewusste' und das 'Unbewusste'
aufs Psychische übertragen, so haben sie eine ziemlich gute Nachbildung des Vorgangs der Verdrängung vor sich" (1909, p. 23). Het
is dit veel meer dramatische beeld van een strijd op de grens tussen twee lokaliteiten dat de meeste mensen voor ogen zal staan bij
het begrip 'verdringing'. Bij deze ruimtelijke analogieën wordt
voor de behavioristische psycholoog definitief het punt bereikt
waarop hij afhaakt. Het begrip 'verdringing' heeft ons - aldus
Phares (1972, p. 449) - ongetwijfeld verschijnselen doen begrijpen op een manier die voorheen onmogelijk was. "... however, the
concept of the unconscious as the reified storehouse of instinctual urges and banished impulses must be rejected". Wanneer Freud
echter in de Studien of de Entwurf het woord verdringing gebruikt
is van deze ruimtelijk, topografische beschnjvingswijze nog helemaal geen sprake.22 De indruk bestaat veeleer, dat hij het woord
eenvoudig gebruikt zoals het ook wel in de omgangstaal wordt gebruikt, als iemand wil aangeven dat hij aan iets niet meer wil denken. Deze indruk wordt bevestigd door hetgeen Freud later over zijn
theorievorming in deze periode opmerkt: "Ich hatte mir die Sache
weniger wissenschaftlich zurechtgelegt, witterte überall Tendenzen und Neigungen analog denen des täglichen Lebens und fasste
die psychische Spaltung selbst als Ergebnis eines Abstossungsvorgangs auf, den ich damals 'Abwehr', später 'Verdrängung' benannte"
(1914d, p. 48).
Bij de formalisering van de afreageertheone houd ik mij daarom aan deze meer prozaïsche opvatting over de verdringing, die inhoudt dat een te hevig affekt als een signaal voor denk-afweer fun296

geert, dat wil zeggen als een signaal om "die Aufmerksamkeitsbesetzung andershin zu richten" (1895/1950, p. 461). Hoe heviger
het affekt, hoe hardnekkiger deze vermi^dings-reaktie en het is
dit vermijdingsfenomeen dat de therapeut als weerstand
tegen bewustwording komt te bespeuren. De vermijding heeft als direkt gevolg dat belangrijke fragmenten van de traumatische herinnering
niet bewust worden doordat de aandacht zich op bijkomstige, nietemotionerende gebeurtenissen richt. Indirekt en op langere termijn leidt de vermijding ertoe dat de aktivatiedrempel van de traumatische herinnering stijgt, zodat deze zich moeilijker laat aktiveren en tenslotte geheel uit het bewustzijn weg blijft.
Deze opvatting van verdringing is verenigbaar met een aantal
onderzoeksgegevens, en verklaart tevens de observaties die Freud
met betrekking tot verdrongen herinneringen doet:
- Vermijding van gedachten die met een pijnlijke arousal-toestand
gepaard gaan is een experimenteel aangetoond verschijnsel. Klassiek
is het onderzoek van Eriksen & Kuethe (1956) dat laat zien dat associaties die door een pijnlijke elektrische schok worden gevolgd
snel in frekwentie afnemen, hetzij doordat de proefpersoon bewust
aan iets anders denkt, hetzij door een onbewuste 'automatische'
vermijdingsreaktie. De kennis van dit verschijnsel wordt benut bij
de behandeling van mensen die door dwangvoorstellingen worden achtervolgd. Wanneer deze voorstellingen door een elektrische schok
worden gevolgd verdwijnen ze (Marks, Rachman & Gelder, 1965, Marks
& Gelder, 1967). Binnen de leertheorie wordt het verschijnsel verklaard als een gevolg van vermijdingskonditionenng ('avoidance
conditioning1). Freud zou mijns inziens tegen deze verklaring geen
bezwaar maken, omdat hij zelf een dergelijke vermijdingswetmatigheid vermoedt. In de Entwurf vraagt hij zich af wat de verklaring
voor de primaire afweerreaktie zou kunnen zijn en komt dan zeer
dicht bij een leertheoretische verklaring, inhoudend dat een (vermi jdings- ) reflex die succes heeft, wordt herhaald. "Indes dürfte
die Erklärung darin liegen, dass die primäre Schmerzerlebnisse
durch reflektorische Abwehr zu Ende gebracht wurden. Das Auftauchen eines anderen Objektes an Stelle des feindlichen was das Signal dafür, dass das Schmerzerlebnis beendet sei, und das Psisystem
versucht, biologisch belehrt, den Zustand in Psi zu reproduzieren,
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der das Aufhören des Schmerzes bezeichnete" (1895/1950, p. 406).23
Het verschil tussen de leertheorie en Freuds theorie is echter, dat de eerste de gedachte verwerpt dat coverte responsies
(gedachten, voorstellingen) op een onbewust niveau geaktiveerd
zouden kunnen worden, terwijl ze m het bewustzijn ontbreken. In
het bijzonder Bandura is zeer fel in zijn afwijzing van de idee
dat onderdrukte gedachten een onbewust bestaan zouden kunnen leiden. Geïnhibeerde responsies komen naar zijn mening eenvoudig niet
tot stand, zijn inert, "... it is not assumed that they lead a
dynamic existence within an unconscious mind" (Bandura, 1969, p.
592). ^ Hij verwerpt dan ook de onderzoeksuitkomsten met betrekking tot subliminale perceptie, die juist wèl suggereren dat er
zulke cognitieve entiteiten zijn als logogens die geaktiveerd
kunnen worden "without necessarily exceeding the threshold of
awareness" (Underwood, 1976, p. 239). De aanname nu van onbewuste entiteiten (herinneringen) die nochtans geaktiveerd kunnen worden vormt de hoeksteen van Freuds afreageertheone.
- Een opvallend kenmerk van deze verdrongen herinneringen is, dat
zij zelfs na lange tijd " m wunderbarer Frische und mit ihrer
vollen Affektbetonung" (1893 , p. 88) bewaard blijven. Bij hun terugkeer in het bewustzijn werken zij "mit dei vollen Affektkraft
neuer Erlebnisse" (ib., p. 89). De verklaring die Freud voor dit
verschijnsel geeft en die ook in het formele model van de afreageertheone tot uitdrukking komt is, dat de betreffende herinneringen, doordat zij buiten het bewuste denken zijn gesloten, géén
wijzigingen ondergaan. Er is geen mogelijkheid tot afreageren (habituatie), noch is er de mogelijkheid tot cognitieve korrektie
van de herinneringen ('verwerking'). Dat het vermijden van emotionerende gedachten de emotionerende werking van deze gedachten
niet vermindert maar juist mtakt laat, wordt aangetoond in recent onderzoek, onder meer van Houston & Holmes (1974). In hun
experiment bestaat de emotionerende gedachte in de wetenschap dat
men binnen de volgende twee minuten een elektrische schok zal
krijgen, zonder dat men weet wanneer. Vermijding van denken aan
dit gegeven wordt gemanipuleerd door een groep proefpersonen intussen hardop een interessante tekst te laten lezen. Een andere
groep kan het verloop van zaken gewoon afwachten. Naar blijkt,
vertoont de eerste groep in afwachting van de schok, een hogere
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arousal (polsslag, huidweerstand) dan de tweede groep. Uit de analyse van vragenlijsten die na afloop werden afgenomen komt naar
voren, dat de personen in de tweede groep de gelegenheid te baat
nemen om zich zelf voor te houden dat de schok wel zal meevallen,
of misschien niet eens zal plaatsvinden, enzovoort. Houston en
Holmes konkluderen er uit dat wanneer mensen vermijden om aan een
bepaalde emotionerende situatie te denken, zij zichzelf de gelegenheid ontnemen om tot een cognitieve herwaardering van de situatie
te komen. Deze behoudt daarom zijn emotionerende werking (vgl.
Bandura, 1969, p. 386).
Wat in deze moderne formulering 'cognitieve herwaardering'
wordt genoemd komt overeen met wat in het ouderwetse idioom van
Freud 'assoziative Korrektur' heet.
- Het verdringingsproces zoals het in het formele model plaatsvindt verklaart tevens een aantal observaties die Freud met betrekking tot de organisatie van de onbewuste herinneringen doet. Freud
stelt vast dat deze herinneringen in omgekeerde
chronologische
volgorde
in het bewustzijn terugkeren, dat ze thematisch
geordend
zijn en dat zij in lagen om een pathogène
kern liggen opgeslagen
zodanig dat zij moeilijker bewust te maken zijn naarmate ze dichter bij de kern zijn gelegen.
Naar in paragraaf 8.2.3 werd uiteengezet heeft een episodisch
geheugen dat volgens het logogen-principe is ingericht in het algemeen de eigenschap, dat herinneringen aan recente episodes eerder en gemakkelijker bewust worden dan die aan oudere episodes.
Deze omgekeerde chronologie van het bewust worden geldt nu in het
bijzonder voor verdrongen episodes. Dit is mede een gevolg van de
invloed die van een eenmaal verdrongen episode uitgaat. Vindt er
namelijk nadien een tweede episode plaats die voldoende op de eerste lijkt om deze te aktiveren, dan kan opnieuw een hoog arousalniveau ontstaan. De arousal van de verdrongen scène zal zich voegen bij de arousal die de nieuwe scène wekt en door summatie kan
dan het verdringingskritenum worden overschreden. Het gevolg is
dat ook de nieuwe episode voortaan in het denken vermeden wordt.
Meerdere traumatische episodes kunnen zich op deze manier om een
kern-episode 'afzetten'. Wanneer Freud dan ook over de eerste verdrongen voorstelling spreekt als 'ein Kern- und Kristallisationsmittelpunkt' voor overeenkomstige voorstellingen (1895 , p. 182),
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gebruikt hij een alleszins treffende beeldspraak die onverkort
op het formele model van de afreageertheorie van toepassing is.
Worden de verdrongen herinneringen bewust gemaakt, dan zullen
de meest recente, waarvan de bewustzijnsdrempels nog weinig gestegen zijn, het eerst bewust worden. De bewust gemaakte episode
zal door zijn gelijkenis de 'onderliggende' episode aktiveren,
een proces dat zich ettelijke keren kan herhalen met nog 'dieper'
liggende episodes. Voor de therapeut ontstaat op deze wijze de
indruk van een stapel of bundel van episodes die op eenzelfde
thema betrekking hebben. Doordat van de episodes die reeds lang
verdrongen zijn de aktivatiedrempels de grootste stijging hebben
doorgemaakt, zal het bewust maken van deze 'dicht bij de kern gelegen' episodes de meeste moeite kosten.
Over de bewustmaking van de verdrongen, pathogène herinneringen tot slot een enkele opmerking. De vraag is hoe de verdringing
kan worden doorbroken. Freud zegt dat dit een moeizaam proces is,
daar de patiënt er niet uit zichzelf toe komt het geheugen te exploreren maar integendeel zich verzet tegen het oprakelen van de
pijnlijke herinneringen. In het model kan dit bewustmakingsproces
als volgt worden gesimuleerd.
Het aktiveren en bewust maken van verdrongen episodes vindt
plaats doordat de therapeut van buitenaf (INVOER) conceptualisaties aanbiedt, die op de betreffende episodes van toepassing zouden kunnen zijn. Wanneer een aangeboden conceptualisatie (duiding)
past bij een stukje inhoud van een episode wordt dit onderdeel
geaktiveerd; het komt bovenaan op de ALIST te staan en wordt na
aflezing door de funktie ATTENTIE bewust. De therapeut kan zich
bij de keuze van zijn duidingen onder meer laten leiden door de
autonome en motorische responsies die bij aktivering van episodes
worden gewekt. Aan het 'Mitsprechen' van deze responsiesystemen
kan hij afmeten inhoeverre hij op het juiste spoor is, ббк als
de funktie REPRODUKTIE de aandacht verschuift naar andere conceptualisaties teneinde de pijnlijke herinnering te vermijden. Komt
een door de therapeut aangeboden conceptualisatie voldoende over
een met een stukje geheugenrepresentatie dan wordt dit bewust. Het
bijbehorende affekt kan dan worden afgereageerd, zodat bij een vol
gende reproduktie minder arousal en expressieve responsies zullen
optreden. Zolang de intensiteit van het AFFEKT boven het verdrin300

gingskriterium is, vindt geen spontane reproduktie van de episode
plaats. Zakt de intensiteit van het AFFEKT onder het kritenum,
dan neemt de funktie REPRODUKTIE het initiatief van de therapeut
over. Er is geen reden meer tot reproduktie als het affekt een
normaal niveau heeft bereikt.

8.2.6.

Samenvatting

Het uitgangspunt van Freuds geheugentheorie vormt de ervaring
dat hysterische patiënten onder herinneringen li3den die een intense invloed uitoefenen, zonder dat zi] bewust worden. Ter verklaring ontwikkelt hi} een geheugentheorie die voor een belangrijk
deel in neuropsychologische termen is gesteld. Deze theorie omvat
mechanismen die in velerlei opzicht overeenkomst vertonen met die
welke in de moderne theorievorming met betrekking tot het geheugen worden voorgestaan. Op grond van deze parallellen is het mogelijk Freuds theorie in een meer formele vorm weer te geven.

Herinneren

en

vergeten

Freud neemt aan, dat herinneringen korresponderen met de patronen die een excitatie-quantiteit volgt wanneer deze door een
neuronen-netwerk stroomt. De aard van deze patronen wordt bepaald
door de verschillen in doorlaatbaarheid van de verbindingen tussen
neuronen. Deze verbindingen funktioneren als 'kontakt-barnères',
als drempels waarvan de waarde wordt verlaagd iedere keer als een
excitatie passeert, en waarvan de waarde zich m de loop van de
tijd weer herstelt. Op het herstel van drempelwaarden over langere
termijn berust het vergeten. Herinneringen worden geaktiveerd wanneer hetzelfde patroon van verbindingen in het neuronensubstraat
opnieuw wordt geëxciteerd. Bereikt deze excitatie tevens specifieke neuronen waarin de bewuste ervaring ontstaat, dan wordt de herinnering bewust.
- Deze in neuropsychologische termen gestelde geheugentheorie kan
in zuiver psychologische termen worden vertaald en komt dan overeen met een geheugenmodel waarin voorstellingen (conceptualisaties)
via een drempel-mechanisme geaktiveerd worden. In plaats van een
excitatie-invoer die een bepaalde verzameling van neuronen exciteert, gaat het op psychologisch niveau om conceptuele invoer die
cognitieve strukturen in het geheugen aktiveert. De drempelwaarden
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die Freud op fysiologisch niveau postuleert kunnen op psychologisch niveau worden weergegeven door voor iedere conceptualisatie
in het geheugen een aktivatiedrempel m te voeren, die aangeeft
hoeveel kenmerken van de invoer met de conceptualisatie moeten
overeenstemmen om deze te aktiveren. Deze drempelwaarden variëren
volgens dezelfde regels die Freud op fysiologisch niveau laat gelden. De geaktiveerde conceptualisaties kunnen worden opgevat als
een geordende verzameling (ALIST in het model), waarin de conceptualisatie die het eerst zijn drempelwaarde overschreed vooraan
staat, vervolgens de conceptualisatie die daarna geaktiveerd werd,
enzovoort. Geaktiveerde conceptualisaties worden in volgorde van
de ALIST afgelezen en worden daarmee bewust. Het aldus verkregen
geheugenmodel sluit aan bij een geheugenmodel dat door Morton
(1970) is ontwikkeld op het gebied van het woordgeheugen. Morton
neemt aan, dat voor ieder woord een telmechanisme ('Logogen') bestaat dat de mvoerkenmerken telt die overeenkomen met de voor
het woord karakteristieke kenmerken. Bi] overschrijding van een
bepaalde drempelwaarde wordt het woord geaktiveerd en in het bewustzijn gedeponeerd. In het model van Freuds afreageertheorie
kan voor iedere conceptualisatie die deel uitmaakt van de representatie van een episode een dergelijk telmechanisme worden gepostuleerd.
- Een episodisch geheugen waarin conceptuele representaties volgens dit аетоп-рггпо-іре
geaktiveerd worden, vertoont drie kenmer
ken die essentieel zijn voor Freuds opvatting van het geheugen:
= Episodes liggen in het geheugen opgeslagen langs de 'tijdslijn'
van iemands leven. Dat wil zeggen de geheugenrepresentaties van
recente gebeurtenissen liggen 'vooraan' in het geheugen; ze
zijn gemakkelijk aktiveerbaar en bewust te maken, in tegenstel
ling tot de representaties van gebeurtenissen uit een verder
verleden, waarvan de aktivatiedrempels in de loop destijds zijn
gestegen. Tussentijdse overdenking en daarmee aktivermg van
episodes maakt dat deze rangschikking niet een strikt chronolo
gische behoeft te zijn.
— Herinneringen, ook zeer oude, kunnen onmiddellijk geaktiveerd
raken indien de conceptuele invoer voldoende overeenstemt met
de geheugenrepresentatie. Deze aktivering voltrekt zich in
principe autonoom, buiten de bewuste kontrole van het individu
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om. Een episodisch geheugen dat volgens het demon-principe funktioneert belichaamt met andere woorden 'primaire processen'.
^ Van episodes waaraan niet meer wordt gedacht kunnen de drempelwaarden zich op lange termijn zodanig herstellen, dat zij niet
of nauwelijks meer aktiveerbaar en daarmee bewust te maken zijn.
Dit is het proces van vergeten dat derhalve berust op het verloren gaan (decay) van verlaagde drempelwaarden.
Doelgerichte
reproduktte
- Doelgerichte reproduktie van herinneringen vindt in Freuds theorie plaats door proefsgewijs vanuit het neuronensubstraat van een
voorstelling andere ermee verbonden neuronen te exciteren en wel
zolang tot het juiste neuronennetwerk geëxciteerd wordt. Daartoe
is er een IK-organisatie die over verplaatsbare excitatiehoeveelheden beschikt; de allocate van deze excitatiehoeveelheden komt op
psychologisch vlak overeen met het richten van de aandacht op bepaalde voorstellingen.
_ In het formele model kan de doelgerichte, 'sekundaire' hermnenngsaktiviteit worden gerealiseerd door een funktie REPRODUKTIE '
die werkt volgens de beginselen van een vraag-antwoord programma
zoals dit is ontwikkeld door Lehnert (1977). Een dergelijk programma kan een gevraagd stuk informatie ophalen uit de conceptuele representatie van een episode. De zoekmethode van dit programma veronderstelt, dat de komplete geheugenrepresentatie van een
episode kan worden afgespeurd. Binnen Freuds model zijn echter
alleen die conceptualisaties uit een episode voor naspeuring toegankelijk die geaktiveerd zijn (op de ALIST staan). Om aanvullende conceptualisaties bewust te maken dient de funktie REPRODUKTIE
deze eerst in het episodische geheugen te aktiveren. Uitgaande van
de reeds bewuste herinneringsfragmenten genereert de funktie daartoe conceptualisaties die de vermoedelijke gang van zaken in een
episode representeren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van inferentieregels voor het begrijpen van gebeurtenissen zoals deze ook
deel uitmaken van Wilensky's PAM (1978): de reeds bewuste gebeurtenis wordt geplaatst in het kader van mogelijke plannen en doelen,
*) Dit houdt tevens m dat de funktie RbPRODUKTIL· met zijn op PAM gebaseerde
inferentiemodule als formalisering kan gelden van wat Freud de Ik-organisatie noemt (zie paragraaf 3.3).
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wat vervolgens predikties over eventueel plaatsgevonden akties mogelijk maakt. Tezamen vormen deze tentatieve verklaringen en predikties de 'hulp-conceptualisaties' die vervolgens door een funktie
ATTENTIE in het bewustzijn worden gebracht. De in het bewustzijn
aanwezige conceptualisaties vormen de invoer voor het aktivenngsproces; ze fungeren als het ware als een omroepbencht waarop
overeenkomstige conceptualisaties in het episodische geheugen kunnen reageren. Conceptualisaties die naar aanleiding hiervan geaktiveerd raken worden door de funktie ATTENTIE afgelezen en daarmee
bewust, waarna het reproduktieproces al naargelang de aard van deze
conceptualisaties kan worden voortgezet.
- De inferentieregels die het reproduktieprogramma toepast zijn afgestemd op de hiërarchische struktuur die de conceptuele representatie
van episodes bezit. Conceptualisaties die een centrale plaats innemen in de representatie zullen daardoor vaker geaktiveerd en bewust
gemaakt worden dan conceptualisaties die van ondergeschikte betekenis
zijn. Hieruit resulteren de verschillen in aktivatie-drempel tussen
conceptualisaties binnen een episode, waardoor bepaalde gebeurtenissen in een episode goed onthouden en andere vergeten worden.
Affektgeladen
herinneringen
- Episodes die met affekt gepaard gaan blijven volgens Freuds theorie de aandacht tot zich trekken, tot het affekt door afreageren
of cognitieve verwerking van de episode is verdwenen. Deze 'aandachtsregel' houdt binnen het model van de afreageertheorie in dat
de reproduktie van een episode zo lang wordt voortgezet tot de intensiteit van het AFFEKT beneden een bepaald kritenum is gedaald.
Verdringing
- De hoeksteen van Freuds theorie over hysterie wordt gevormd door
de stelling dat hysterici lijden onder 'reminiscenties' die hun
invloed doen gelden als een 'tegenwoordig werkend agens' zonder
dat ze bewust worden. Het onbewuste karakter van deze herinneringen schrijft Freud toe aan verdringing. Verdringing houdt in dat
voorstellingen worden uitgesloten van het bewuste denken, doordat
de persoon konsekwent vermijdt aan de betreffende voorstellingen
te denken. Op neurofysiologisch niveau korrespondeert met deze
vermijding een proces waarbij automatisch ('reflektorisch') het
neuronensubstraat van een voorstelling door de excitatiestroom
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wordt verlaten en gemeden. Verdringing treedt op wanneer zich op
cognitief niveau een volstrekte onverenigbaarheid van voorstellingen voordoet, welke gepaard gaat met een hevige af fekttoestand.
Op fysiologisch niveau is er in dat geval sprake van een buitensporige excitatieproduktie.
- Verdringing kan in het model van de afreageertheorie worden opgevat als de vermijding van conceptualisaties die met een te hevig affekt gepaard gaan. De vermijding wordt gerealiseerd doordat
de funktie REPRODUKTIE, zodra de intensiteit van het AFFEKT een
bepaald kriterium overschrijdt, opdracht geeft aan de funktie ATTENTIE om de in het bewustzijn aanwezige conceptualisatie te vervangen door de eerstvolgende conceptualisatie op de ALIST. Verdringing heeft als direkt gevolg dat belangrijke fragmenten van
een traumatische episode niet geaktiveerd en dus niet bewust worden, terwijl tevens het reproduktieproces verschuift naar die onderdelen van een episode die niet-emotionerend zijn. Indirekt
heeft de verdringing ingrijpende gevolgen voor de aktivatiedrempels van de verschillende onderdelen van een geheugenrepresentatie. Op langere termijn zullen dientengevolge de traumatische momenten in een episode nog wel geaktiveerd kunnen worden, zonder
echter een zodanige positie op de ALIST in te nemen dat zij in
het bewustzijn verschijnen. Deze verklaring voor het verschijnsel
van de aktiveerbare maar onbewuste herinnering sluit aan bij de
verklaring die binnen de logogen-theorie wordt gegeven voor het
verschijnsel van de subliminale perceptie.
- Een eenmaal verdrongen episode kan vanwege de arousal die hij
bij aktivering wekt er oorzaak van zijn dat bij een nieuwe, gelijksoortige gebeurtenis de kritische affekt-intensiteit opnieuw overschreden wordt. Ook de nieuwe episode zal dan worden verdrongen.
Op deze wijze kunnen zich om een eerste kernepisode heen nieuwe
episodes 'afzetten'. De typische organisatie die Freud in het onbewuste herinneringsmateriaal opmerkt wordt daarmee verklaard:
verdrongen herinneringen worden in omgekeerde chronologische volgorde bewust, hebben een innerlijke, thematische verwantschap, en
liggen opgeslagen rond een pathogène kernherinnering.25
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9. SYMPTOOMVORMING

Vli/m een neurose zoals hysterie te verklaren, zo luidt Freuds
stelling, moet men in het voetspoor van Charcot treden en zich
op het gebied van de psychologie begeven. Dacht men in de middeleeuwen dat hysterici door demonen bezeten waren, Charcot heeft
de weg gewezen naar een verklaring die in zekere zin overeenkomt
met de middeleeuwse opvatting, "... nachdem sie den 'Dämon' der
priesterlichen Phantasie durch eine psychologische Formel ersetzt
hat" (1893 , p. 34). Deze psychologische formule hebben wij in de
voorafgaande hoofdstukken stap voor stap ontleed, en een gril van
de historie wil dat ook de moderne interpretatie van deze formule
het niet zonder 'demonen' kan stellen. De vraag die nu aan de orde moet komen, is hoe in het aldus beschreven model de verschijnselen ontstaan die kenmerkend zijn voor het hysterische ziektebeeld. De afreageertheorie
is immers niet maar de vrucht van
een akademische bespiegeling over de lotgevallen van emotionerende herinneringen, maar heeft allereerst tot doel een verklaring
te geven voor de lichamelijke en psychische stoornissen waaronder
neurotici lijden. Hoe verklaart de afreageertheorie de symptomen
die Freud bij zijn patiënten observeert?
Bij de beantwoording van deze vraag wil ik mij niet beperken
tot het hysterische syndroom. Nog vóór de Studien über Hysterie
zijn voltooid breidt Freud zijn theorie reeds uit tot de verklaring van dwangvoorstellingen (1894 ) , terwijl hij in dezelfde periode bepleit om de angstneurose als een apart syndroom te beschouwen, waarvoor hij eveneens een verklaring oppert (Manuskript E ) .
In mei 1894 schrijft hij aan Fliess, dat hij wat de neurosen betreft tot een overzicht en tot enkele algemene gezichtspunten nadert: "Ich kenne drei Mechanismen, den der Affektverwandlung (Konversion-Hysterie) , der Affektverschiebung (Zwangsvorstellungen)
und (3) den der Affektvertauschung (Angstneurose und Melancholie)"
(1894/1950, p. 95). Deze mechanismen staan niet los van elkaar,
maar kunnen gezien worden als drie verschillende evenwichtsstoor307

nissen binnen hetzelfde door het konstantieprincipe geregeerde
zenuwstelsel (vgl. Manuskript D, 1894/1950, p. 98).
Wij willen nu bezien hoe elk van deze stoornissen in het tot
dusver beschreven model van de afreageertheorie kan worden opgevat. Vooraf moet daarbij echter op een belangrijke restriktie
worden gewezen.
Wat betreft de mogelijkheid om processen van
symptoomvorming
in een computermodel weer te geven stuiten we op een grens die
zich moeilijk laat overschrijden. Neurotische symptoomvorming
heeft te maken met de wederwaardigheden van mensen in de meest
uiteenlopende situaties. Zelfs als men zich zou beperken tot de
simulatie van de symptoomvorming in het leven van ëën individu,
zou een uiterst omvangrijke cognitieve uitrusting nodig zijn om
het model in staat te stellen tot het meemaken van pathogène gebeurtenissen. Een dergelijke gebeurtenis is namelijk niet een uitwendig 'verhaal', waarvan de persoon (c.q. het model) kennis neemt,
maar een gebeuren waarin hij zélf deelneemt en waarin hij veelal
interakteert met anderen. Een model nu dat zich in diverse situaties 'gedraagt', zelfs al zou dit uitsluitend verbaal gedrag zijn,
gaat de huidige mogelijkheden op het gebied van de artificiële intelligentie verre te boven. Hoe ver, kan men ongeveer afmeten aan
TALESPIN, het model van Meehan (1976), dat de eerste stappen in
deze richting zet.
Tot op heden heeft men zich bij de simulatie van neurotische
syndromen daarom beperkt tot een reeds aanwezig syndroom en tot
één standaardsituatie, te weten de verbale dialoog tussen patiënt
en therapeut (vgl. Colby, 1963, 1975, p. 33).
Wanneer ik dan ook in het hiernavolgende poog om de verschillende processen van symptoomvorming binnen het model te situeren, dan
is dit voornamelijk met de bedoeling tot theoretische verheldering
te komen. Waar mogelijk doe ik suggesties voor een eventuele formalisering. Men vatte deze suggesties echter niet op als een ontwerp voor een computerprogramma dat de genese van symptomen kan
simuleren. Een dergelijk programma acht ik voorlopig niet realiseerbaar. Evenals de bestaande modellen zal een computermodel van
de afreageertheorie zich om te beginnen moeten richten op de strukturen en processen die een reeds aanwezig syndroom kenmerken.
Met deze beperking voor ogen willen we thans nagaan hoe naar
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Freuds opvatting de verschillende syndromen ontstaan. Achtereenvolgens komen aan de orde de angstneurose, het ontstaan van dwangvoorstellingen, en de hysterische symptoomvorming.
9.1. De angstneurose
Een sexuele affekttoestand kan naar wij zagen (paragraaf 4.2)
in Freuds theorie op twee manieren ontstaan. Er kunnen endogeen
excitaties worden geproduceerd, waardoor geleidelijk een somatische excitatie-toestand ontstaat die met motorische en sekretorische afvoerverschijnselen gepaard gaat. Vanaf een bepaalde intensiteit wekt deze excitatietoestand sexuele voorstellingen op
en de toestand wordt dan in het licht van deze voorstellingen
'verwertet' als een sexuele affekttoestand. Omgekeerd kunnen sexuele voorstellingen aanleiding zijn tot een plotselinge excitatieproduktie. Eenzelfde proces van psychische evaluatie zal dan
plaatsvinden en eveneens in een affekttoestand resulteren.
Een eerste stoornis die zich hier kan voordoen heeft betrekking op het geval dat er endogeen een excitatietoestand ontstaat,
maar de bij deze toestand passende voorstellingen ontbreken. In
paragraaf 4.4 werd van deze stoornis al beknopt melding gemaakt.
9.1.1.

Freuds

opvatting

van de

angstneurose

Uit de Fliess-korrespondentie blijkt, dat het Freud ettelijke
jaren heeft gekost vooraleer de theoretische conceptie van de
angstneurose hem duidelijk voor ogen stond. Aanleiding tot deze
theorie over de angstneurose vormen patiënten die bij hem komen
met klachten over angstaanvallen of een chronisch angstige stemming. Freud geeft een gedetailleerde beschrijving van het klinische beeld (1895b, p. 317 e.V.):
Er is een algemene prikkelbaarheid en een latente angstigheid,
die zich enerzijds uit in wat Freud 'een angstige verwachting'
noemt, en anderzijds met storingen van lichaamsfunkties gepaard
gaat. De angstige verwachting houdt in dat men bij het minste
voorval geneigd is het ergste te verwachten, een pessimisme dat
zich ook tot de eigen gezondheid kan uitstrekken (hypochondrie).
Tot de lichamelijke symptomen waarover men klaagt behoren hartkloppingen, benauwdheid, plotseling zweten, trillen en beven, dui309

zeligheid, enzovoort. "Aus dieser Kombination hebt der Patient
bald das eine, bald das andere Moment besonders hervor, er klagt
über 'Herzkrampf', 'Atemnot', 'Schweissausbrüche', 'Heisshunger'
u.dgl., und in seiner Darstellung tritt das Angstgefühl häufig
ganz zurück oder wird recht unkenntlich als ein 'Schlechtwerden',
'Unbehagen', usw bezeichnet" (1895b, p. 319).
Op grond van de chronische angstigheid en de neiging tot aanvallen van duizeligheid kunnen zich binnen dit syndroom twee typische soorten fobieën ontwikkelen. De angst kan zich enerzijds
op dingen richten die de mens van nature ('instinktiv') een zekere afkeer inboezemen: slangen, onweer, duisternis, ongedierte.
Dit is in het bijzonder het geval als de patiënt daadwerkelijk een
keer van een slang is geschrokken, een onweer heeft meegemaakt, enzovoort. Daarnaast leidt de duizeligheid ertoe dat de angst zich
ook met de lokomotie kan verbinden en men bang wordt om op straat
te lopen; er ontstaat een agorafobie.
Freud vermoedt aanvankelijk dat de angst die hier het gehele
beeld beheerst van hysterische oorsprong is, dat wil zeggen te
maken heeft met verdrongen herinneringen aan gebeurtenissen die
voor de betrokkene angstaanjagend waren. Een diepgaande verkenning van herinneringen die mogelijkerwijs met de angst van doen
hebben levert in deze gevallen echter niets op. Het blijkt om een
aparte k a t e g o n e patiënten te gaan waarbij de argst

met

herleid-

baar ts tot een psychtsoh
traumatisahe
gebeurtenis.
Wat wèl uit
de¿e gesprekken duidelijk wordt is een mogelijk verband tussen de
angst en het sexuele leven van de betrokkenen. Het valt Freud op
hoe vaak de angst optreedt bij vrouwen en mannen wier geslachtsverkeer beperkt blijft tot coïtus interruptus. Het brengt hem op
het idee om de relatie tussen sexueel gedrag en angst systematisch
te onderzoeken. De angst blijkt dan met name op te treden bij maagdelijke personen die voor het eerst met het onderwerp van de sexualiteit in aanraking komen, bij personen die opzettelijk of noodgedwongen abstinent leven en bij mannen en vrouwen die zich tot
coïtus interruptus beperken. Kenmerkend voor de laatste gevallen
is dat de angst steeds optreedt één of twee dagen na het onbevredigende geslachtsverkeer (1895 , p. 329, Manuskript F, 1894/1950,
p. 107).
Uit al deze indikaties, de verhoogde prikkelbaarheid, het feit
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dat geen psychische herleiding van de angst mogelijk is ën het gegeven dat de betreffende personen somatische sexuele excitaties
niet of inadekwaat afvoeren, konkludeert Freud dat de angst berust
op een ophoping van somatische excitaties van sexuele oorsprong:
"... es handelt sich um eine physische Anhäufung von Erregung,
also Anhäufung physischer sexualer Spannung" (Manuskript E, 1894/
1950, p. 100).
De vraag die vervolgens rijst is, waarom deze ophoping van excitatie tot angst leidt, waar men veeleer een sexueel affekt, een
toestand van sexuele begeerte zou verwachten. Freud verklaart dit
uit een manko in de psychische verwerking van de excitatietoestand.
Normaal wekt deze excitatietoestand sexuele voorstellingen, zodat
een sexuele affekttoestand ontstaat die de inleiding vormt tot een
specifieke aktie - geslachtsgemeenschap - waardoor het excitatieniveau wordt gereduceerd. Typerend voor de gevallen waarin angst
ontstaat is echter dat de fysieke excitatietoestand niet tot een
sexuele affekttoestand kan worden, omdat er gêën of in onvoldoende
mate sexuele voorstellingen voorhanden zijn. Deze ontbreken in het
voorstellingenleven van de persoon, hetzij door maagdelijke onschuld, door preutsheid (afweer), of doordat andere gedachten
(voorkoming van zwangerschap) de voorrang krijgen. Er blijft daardoor een verhoogde excitatietoestand bestaan die niet tot een sexuele affekttoestand wordt, en die zich dan subcorticaal ontlaadt
in inadekwate reakties zoals hartkloppingen, versnelde ademhaling
enzovoort. De betrokkene ervaart deze toestand als angst.
Waarom hier juist angst ontstaat heeft volgens Freud twee redenen (zie paragraaf 4.2.2). Er is in de eerste plaats een fundamentele overeenkomst in het fysiologische responsiepatroon dat
bij de coïtus en dat bij angst optreedt. Dyspnoe en versnelde
hartslag zijn de normale bijverschijnselen van de coïtus. Wanneer
géén adekwate ontlading van sexuele excitatie plaatsvindt, ontlaadt deze zich als het ware langs die zijpaden die als enige uitweg overblijven. Geïsoleerd van hun sexuele kontekst wordt de
ademnood, hartslagversnelling, transpiratie, enzovoort, als angst
ervaren.
Daarnaast ziet Freud een parallel tussen de situatie waarin
het organisme niet in staat is een endogene excitatie-toestand
te nivelleren, en de situatie van een exogeen gevaar waarop het
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geen antwoord weet. Zoals in het laatste geval een angst-effekt
optreedt, reageert het organisme ook op een chronisch verhoogde
endogene excitatie-toestand, waarover het geen kontrole heeft,
met een angstreaktie. "Die Psyche gerät in den Affekt der Angst,
wenn sie sich unfähig fühlt, eine von aussen nahende Aufgabe (Gefahr) durch entsprechende Reaktion zu erledigen: sie gerät in die
Neurose der Angst, wenn sie sich unfähig merkt, die endogen entstandene (Sexual-)Erregung auszugleichen" (1895 , p. 338).
9.1.2.

Verklaring

Ьгппеп

het

model

Wat het meest frappeert in Freuds denkbeelden over de angst
neurose is hoe dicht hij nadert tot een twee-faktoren theorie over
emotie, zonder dat het tot een expliciete formulering van een der
gelijke theorie komt. In zijn analyse van de totstandkoming van
het sexuele affekt zijn alle elementen van Schachters theorie
aanwezig: de bewering dat de fysiologische arousaltoestand alléén
niet voldoende is, dat deze arousal gekoppeld moet worden aan
voorstellingen, zelfs de term 'evaluatie' (Verwertung) ontbreekt
niet (Manuskript E, 1894/1950, p. 101). Het idee dat affekt de
resultante is van enerzijds fysiologische arousal en anderzijds
een cognitief evaluatie-proces blijft echter beperkt tot het sexuele affekt. Freud komt niet op de gedachte om dit twee-faktoren
schema te laten gelden voor affekt in het algemeen. Het gevolg is
dat er een waas van onduidelijkheid blijft hangen over het proces
waardoor de sexuele arousaltoestand tot angst kan leiden.
Zo moet men uit sommige van zijn formuleringen welhaast opmaken, dat de angst op een geheimzinnige manier rechtstreeks uit
de sexuele excitatie-toestand ontstaat. Dit is met name het geval
waar Freud zijn toevlucht neemt tot woorden als 'Vertauschung' en
'Verwandlung'1: "... da die Angst gar nicht in dem Angehäuften
enthalten ist, so drückt man die Tatsache auch so aus, die Angst
ist durch /erwandlurg
aus der angehäuften Spannung hervorgegangen" (Man. E, 1894/1950, p. 100). De woorden 'verwisseling' of
'verandering' verhullen hier meer dan zij verhelderen.
Dat Freud niet op de gedachte komt de angst te ontleden m
een fysiologische en een cognitieve komponent, blijkt uit zijn
stelling dat het bij de angstneurose uitsluitend om
fysische
spanning gaat, die zich in inadekwate fysische
reakties ontlaadt
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(ib., p. 104, 1895 , p. 336). Nog sterker blinkt dit uit het feit
dat hi] ook dáár nog over een angstaanval blijft spreken, waar
de betrokkene zélf helemaal geen angst ervaart, maar alleen over
lichamelijke funktiestoornissen zoals dyspnoe, hartkloppingen,
klaagt.
Hoe dicht Freud daarom ook de twee-faktoren theorie nadert bi]
zijn ontleding van het sexuele affekt, zijn verklaring van de
angst gaat aan het voor deze theorie wezenlijke inzicht (affekt
als resultante van fysiologische arousal èn cognitieve evaluatie)
voorbij. Gesteld kan worden dat Freud de elementen aandraagt voor
een attributie-theoretische verklaring van de angstneurose, maar
het blijven losse 'aperçus'. De beslissende integratie komt niet
tot stand.
Bij de formalisering van Freuds denkbeelden over affekt heb
ik de aanzetten tot een attributietheorie die we her en der in
zijn werk aantreffen, bijeengevoegd tot een konsekwente attributietheorie over affekt (zie Hoofdstuk 6). Binnen ditzelfde schema
kan nu ook aan de theorie over de angstneurose een eenduidige interpretatie worden gegeven. De theorie kan in de volgende stellingen worden samengevat:
- Een affekttoestand ontstaat doordat een toestand van lichamelijke arousal in het licht van aanwezige voorstellingen als affekttoestand wordt benoemd.
- Een lichamelijke toestand van sexuele arousal zal slechts als
een sexuele affekttoestand ervaren worden, indien deze lichamelijke toestand geëvalueerd wordt in het licht van sexuele voorstellingen.
- Indien de lichamelijke sexuele arousal bij ontbreken van sexuele voorstellingen niet als sexuele affekttoestand wordt ervaren,
zal het specifieke responsiepatroon waardoor de arousaltoestand
wordt beëindigd niet tot stand komen en een verhoogd arousalniveau blijven bestaan.
- Een bij gebrek aan cognitieve verwerking verhoogd sexueel arousalniveau kan zich ontladen in autonome reakties die de hartfunktie, ademhaling, zweetuitscheidmg, enzovoort, betreffen, hetgeen
- afhankelijk van aanwezige cognities - kan leiden tot een zich
lichamelijk onwel of angstig voelen.
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Van deze stellingen zi]n de tweede en derde geheel Freudiaans
(vgl. Man. E, 1894/1950, p. 101). De twee-faktoren theorie die
Freud voor het sexuele affekt laat gelden is in de eerste stelling
gegeneraliseerd voor alle affekten. De laatste stelling is Freudiaans voorzover zij stelt dat lichamelijk onwel voelen en/of angst
kunnen ontstaan als gevolg van een sexuele arousaltoestand die
niet tot een sexuele affekttoestand wordt. Dit verschijnsel wordt
nu echter nader verklaard
vanuit de algemene attributie-theorie
van affekt die in de eerste stelling ligt vervat: het zich onwel
of angstig voelen berust op een toeschrijvingsproces, waarbij
autonome reakties die als gevolg van de sexuele arousaltoestand
optreden in het licht van aanwezige cognities geduid worden als
'ziek zijn' of 'angst'.
Een belangrijke vraag die Freuds theorie ook in deze attributie-theoretische interpretatie oproept is, of een sexuele arousaltoestand inderdaad miskend kan worden. Het gaat hier immers, zo
kan men redeneren, om een zeer specifiek fysiologisch responsiepatroon en het lijkt op het eerste gezicht onwaarschijnlijk, dat
een zo karakteristieke toestand van lichamelijke opwinding anders
dan als sexueel ervaren kan worden.
Op dit punt moet men Freuds theorie echter goed verstaan. Wanneer Freud over een 'somatische Sexualspannung' spreekt, doelt hij
niet op de uitgesproken motorische en sekretorische responsiepatronen die aan het orgasme voorafgaan, maar veeleer op de diffuse
verhoogde excitatie-toestand in het zenuwstelsel welke ontstaat
naar aanleiding van een sexueel prikkelend voorval of die achterblijft na een onvolledige coïtus. Deze verhoogde residuele excitatietoestand ontlaadt zich dan na een tijdsinterval van 'einige
Stunden bis zu zwei Tagen' (1895 , p. 369) in autonome reakties
die de hartfunktie, ademhaling, enzovoort, betreffen. Het is deze
niet-specifieke
komponent van de sexuele arousaltoestand die de
grondslag van de angstaanval vormt.
Een tweede vraag die ook bij de attributie-theoretische opvatting van Freuds theorie blijft bestaan is, waarom deze verhoogde
met-specifleke autonome arousal vooral als angst wordt ervaren.
Strikt in de traditie van Schachter geredeneerd zijn het de cognitieve aanwijzingen uit de situatie die bepalen of iemand in een
verhoogde arousaltoestand zich angstig dan wel boos, vrolijk of
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eenvoudig onbehagelijk zal voelen. Het feit dat mensen een verhoogde arousaltoestand als angst ervaren zou dan het gevolg moeten
zijn van een levenssituatie die bedreigende elementen bevat.
Hoewel Freud plaats inruimt voor wat hij 'hulp-oorzaken' noemt,
waartoe ook schrikaanjagende gebeurtenissen kunnen behoren (1895 ,
p. 373) , stelt hij met klem dat de verhoogde excitatietoestand alléén voldoende kan zijn om een angsttoestand te doen ontstaan (ib.
p. 372). Naar wij zagen noemt hij twee redenen waarom in dit geval angst kan ontstaan. In de aantekeningen die hij naar Fliess
stuurt (Man. E) wijst hij op de aard van het fysiologische responsiepatroon (onder andere ademnood) die bepalend zou zijn voor de
angstervaring. Deze verklaring heeft hem kennelijk niet bevredigd,
want in de daaropvolgende publikatie over de angstneurose (1895 )
geeft hij een andere verklaring. Prototypisch voor angst, zo stelt
hij dan, is de situatie waarin de psyche voor een opgave komt te
staan uaarop zij géén passende
reaktie
heeft.
In een soortgelijke
situatie komt de psyche te verkeren wanneer er een chronisch verhoogde endogene excitatie-toestand is, waaraan zij geen eind kan
maken. Zij reageert dan op dezelfde manier: met angst.
Deze tweede verklaring heeft vanuit het gezichtspunt van de
attributietheorie een verrassende zin. Wil een arousaltoestand
tot een angstervaring leiden dan zijn er volgens deze theorie cognitieve aanwijzingen vanuit de situatie nodig die dit affektlabel
rechtvaardigen. Bij angstneurotici lijken deze situationele aanwijzingen op het eerste gezicht te ontbreken; er is alleen maar
een verhoogde excitatietoestand. Paradoxaler wijze is echter juist
het 'alleen maar' voorkomen van een verhoogde arousaltoestand het
bedreigende element in de levenssituatie. Het in een arousaltoestand verkeren waarvoor de betrokkene nóch een verklaring, nóch
een remedie heeft, vormt in dit geval de cognitieve aanwijzing
op grond waarvan hij bij zichzelf 'angst' ervaart.2
In deze opvatting ontstaat angst daar waar er een arousaltoestand is èn de (cognitieve) ervaring zich opdringt dat men niet
beschikt over doeltreffende reakties op de situatie. Begrijpelijk
is nu waarom enerzijds angst kan ontstaan waar er 'alleen maar'
een verhoogde residuele excitatietoestand is, maar tevens dat dit
angst-effekt niet in alle gevallen aanwezig behoeft te zijn. Het
zal bijvoorbeeld ontbreken of naar de achtergrond verdwijnen waar
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men de arousal als een lichamelijke kwaal benoemt, waarvoor men
medische hulp kan inroepen.
Konform de attributie-theorie zal de aard van de gevoelens die
bi] de angstneurose optreden derhalve afhangen van de cognities
die met de arousaltoestand worden verbonden.
Hoewel Freud, zo kan men zeggen, de argumenten levert voor
een sluitende (attributie-)theorie over het ontstaan van angst
bij een verhoogde excitatietoestand van sexuele oorsprong, heeft
hi] zélf nooit het gevoel gehad dat hl} deze angst echt had verklaard. Dat een ontoereikende afvoer van sexuele excitatie vaak
angst tot gevolg heeft, is hi] altijd voor een juiste observatie
blijven houden. In 1920 onderstreept hij dit nog eens in een voetnoot bij de 'Drei Abhandlungen': "Dass die neurotische Angst aus
der Libido entsteht, ein Umwandlungsprodukt derselben darstellt,
sich also etwa so zu ihr verhält wie der Essig zum Wein, ist
einer der wichtigsten Resultate der psychoanalytischen Forschung"
(1905 , 1920, p. 126). Alle beeldspraak ten spijt kan hij echter
niet duidelijk maken hoe deze verandering van libido in angst zich
zou kunnen voltrekken. In het befaamde opstel 'Hemming, Symptom
und Angst' (1926 ) erkent Freud dit ruiterlijk ("ich konnte auch
früher nicht angeben, wie sich eine solche Umwandlung vollzieht",
p. 138), en ziet hij zich genoopt zijn beschouwing met een 'Non
liquet!' te beëindigen.
Pas de ontwikkeling van de attributietheorie doet ons een mogelijke verklaring aan de hand voor het door Freud geobserveerde
verband: een verhoogde excitatietoestand die na sexuele stimulatie achterblijft kan door een proces van misattributie
de basis
vormen voor een zich angstig voelen. Het aantrekkelijke van de
attributietheoretische interpretatie van Freuds theorie over de
angstneurose is, dat zij tegemoetkomt aan het principe van de
spaarzaamheid dat bij theorievorming in acht genomen dient te worden. Zonder dat daartoe wezenlijke toevoegingen vereist zijn, kan
het ontstaan van de angstneurose binnen het model van de afreageertheone worden weergegeven. Dezelfde funktie EVALUATIE die
in het algemeen op grond van arousal, motorische responsies en
cognities tot een specifieke affektbeleving konkludeert, is ook
werkzaam m het ontstaan van het angstaffekt bij de loutere aanwezigheid van een verhoogde arousaltoestand.
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Dit houdt in dat tot de regels die het EVALUATIE-programma
hanteert (de Situatie-Emotie-tabel, zie 6.5.3) ook de regel behoort, dat bij een situatie die geheel aan de beheersing van de
betrokkene ontsnapt angst behoort. En voorts dat tot deze kategorie van situaties onder meer behoort een toestand van lichamelijke agitatie (hartkloppingen, ademnood) waarover de persoon geen
beheersing heeft.
Freud geeft niet aan onder welke kondities de aanwezige arousal benoemd wordt als lichamelijk onwel zijn. Attributie-theoretisch zal dit echter het geval zijn, wanneer bij iemand cognitieve schema's die op ziekte betrekking hebben gemakkelijk aktiveerbaar zijn. Anderzijds zal hier ook de aard van de lichamelijke
symptomen een rol spelen. De autonome arousal drukt zich bij de
één vooral in hartkloppingen uit, bij een ander in ademhalingsstoornissen, bij een derde in zweet-aanvallen en duizeligheid,
enzovoort. Uit Freuds beschrijving komt op dit punt een grote mate van variatie tussen individuen naar voren. Sommige van deze
verschijnselen zullen eerder aanleiding geven tot de gedachte
dat men ziek is dan tot een affektbeleving.
Om aan deze wat men tegenwoordig noemt 'symptoom- of response
specificiteit' (vgl. Malmo, 1975, p. 84 e.V., Kok, 1973) recht te
doen, zouden meerdere lichaamsfunkties (hartslag, ademhaling,
etcetera) apart in het model moeten worden opgenomen. Freud werkt
deze fysiologische kant van zijn theorie echter niet nader uit,
zodat aanknopingspunten voor een formalisering ontbreken.
Ditzelfde geldt voor een kernpunt in zijn theorie over de
angstneurose: de relatie tussen sexuele arousal en niet-specifieke autonome arousal. Freud stelt dat een verhoogde sexuele excitatie-toestand zich kan uiten in autonome reakties, waarbij hij
zich laat leiden door het algemene gezichtspunt dat tegenover produktie van excitatie ook afvoer van excitatie moet staan. Hoe de
relatie tussen sexuele en autonome arousal precies ligt durft hij
echter niet te zeggen: "Ich habe mich nicht getraut, meine Theorie
nach dieser Richtung hin auszubauen, hauptsächlich darum, weil ich
keine sicheren Stützpunkte auf dem Wege dahin zu finden erwartete"
(I895f, p. 368).
Daar met andere woorden het fysiologische subsysteem grotendeels onbeschreven blijft, zal de simulatie van Freuds theorie
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over de symptoomvorming bi} de angstneurose moeten uitgaan van
een gegeven verhoogde en overigens ongedifferentieerde autonome
arousal. Kort gezegd houdt dit in, dat in het model van de afreageertheone een angstneurose zal ontstaan, indien het aktuele
arousalniveau een waarde wordt gegeven die boven het normale peil
ligt. Het EVALUATIE-programma zal trachten deze arousal te evalue
ren in het licht van aanwezige cognities en indien de arousal niet
te relateren is aan een bepaalde gebeurtenis (of herinnering) konkluderen dat men zich ziek voelt of angstig is.
Bi] dit alles intrigeert de vraag hoe plausibel Freuds theo
rie van de angstneurose is tegen de achtergrond van de moderne
onderzoeksliteratuur. Hoewel het doel van deze studie voornamelijk
is een formalisering van Freuds theorie te geven, wil ik de vraag
naar de validiteit in dit geval niet geheel laten rusten. Het
merkwaardige feit doet zich namelijk voor dat Freuds theorie van
de angstneurose onder zijn volgelingen weinig bijval heeft gevon
den. Zij werd weliswaar geaccepteerd, zegt Jones (1956, I, p. 2 8 6 ) ,
"... but there was a good deal of lip service about this". Reserves
bestonden vooral met betrekking tot de gedachte dat angst louter
door een somatisch proces, door de ophoping van excitatie zou kun
nen ontstaan. Daartegenover meende men, dat angst steeds een psy
chische oorsprong heeft en te maken heeft met een onverenigbaar
heid op cognitief niveau waarvan de betrokkene zich in het geval
van de angstneurose niet bewust is (zie Dalbiez, 1941, p. 245
e. v. ) .
Het hedendaagse onderzoek naar de relatie tussen arousal en
affekt laat nu zien, dat Freuds idee over het ontstaan van angst
louter als gevolg van een verhoogde excitatietoestand m e t zo on
waarschijnlijk is als men in psychoanalytische kring placht en
pleegt te denken.
9.І.І.

Hoe plausibel

ъв Freuds

theorie''

Freuds theorie van de angstneurose werpt drie vragen op die
voor empirisch onderzoek vatbaar zijn: (1) Heeft sexuele stimula
tie die niet in een bevredigende afvoerreaktie eindigt een ver
hoogde autonome arousaltoestand tot gevolg, (2) Kan deze verhoog
de arousal door mis-atnbutie tot andere dan sexuele gevoelens
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leiden en (3) Kan deze verhoogde arousaltoestand met name als
angst ervaren worden, indien de persoon zich onmachtig voelt tot
adekwaat reageren?
Met betrekking tot de eerste vraag heeft F m k (1970) gewezen
op het vasocongestie-syndroom dat Masters & Johnson (1966) vaststellen bi] overmatige coitale aktiviteit die niet door een orgasme wordt gevolgd. De buikklachten, prikkelbaarheid en slapeloosheid die hierbij optreden hebben veel gemeen met de lichamelijke
klachten die Freud bij zijn angstneurotici vaststelt.
Hoewel Finks verwijzing stellig een deel van de somatische
klachten verklaart die Freud observeert bij patiënten die coïtus
interruptus praktiseren, is zij niet van toepassing op die gevallen waarin de sexuele stimulatie een veel minder intens karakter
draagt en bijvoorbeeld bestaat in de aanblik van een sexueel prikkelend tafereel, lektuur, enzovoort. Dat ook dergelijke visuele
of 'literaire' sexuele stimuli tot een brede skala van autonome
responsies leiden is inmiddels echter uitvoerig aangetoond. Men
zie het voortreffelijke overzicht van Zuckerman (1971). Freuds
theorie veronderstelt evenwel een verhoogde excitatietoestand die
enige tijd aanhoudt; hij spreekt over een tijdsspanne van twee
uur tot twee dagen. Van betekenis is m dit verband het onderzoek
van Schmidt & Sigusch (1970).
Deze onderzochten de reakties van mannen (n = 128) en vrouwen
(n = 128) op sexueel prikkelende dia's en films, en wel direkt
na de vertoning en na 24 uur. Mannen rapporteren over de 24 uur
na het experiment een toename van 'inner uneasiness', een verminderd concentratievermogen en een verhoogde algehele aktiviteit.
Vrouwen vertonen hetzelfde syndroom en maken bovendien melding
van meer autonome klachten, rusteloze slaap en agressiviteit. De
onderzoekers konkluderen: "An emotional labilizing effect and activation is observed therefore not only directly after the experiment but isalso seen in the 24 hours afterwards" (hierbij tekenen zij overigens aan, dat deze veranderingen bij een minderheid
van de onderzochten optreden).
Freuds bewering dat sexuele stimulatie indien niet adekwaat
afgevoerd, kan resulteren in een verhoogde autonome arousaltoestand die enige tijd aanhoudt, lijkt daarom in het licht van deze onderzoeksresultaten alleszins aannemelijk.
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De vraag die vervolgens ri^st is, of deze residuale excitatietoestand, hoewel van sexuele oorsprong, door een proces van misattnbutie tot geheel andere gevoelens kan leiden. Meer algemeen
gaat het hier om de veronderstelling, dat excitatie die is overgebleven na een voorafgaande stimulatie kan worden toegeschreven
aan aktuele stimuli van geheel andere aard en daarmee een geheel
andere emotie kan intensiveren.
Deze veronderstelling vormt de kern van de door Zillmann (1972)
ontwikkelde 'excitation transfer theory'. Deze theorie omvat vier
assumpties: (a) de kritische komponenten van een excitatietoestand
vertonen een betrekkelijk geleidelijk verval en behouden vaak nog
hun werkzaamheid als het individu zich intussen cognitief op nieuwe stimuli heeft ingesteld, (b) het individu maakt in het algemeen
geen onderscheid tussen dat deel van de excitatie dat het gevolg
is van voorafgaande stimulatie en het deel dat door de huidige
stimulussituatie wordt veroorzaakt, (c) daar het heersende excitatieniveau de intensiteit van de ervaren emotie bepaalt, draagt
de residuele excitatie ertoe bi] dat op de huidige situatie overemotioneel gereageerd wordt, (d) deze versterking van de emotie
die bi] de nieuwe situatie past vindt slechts dán plaats wanneer
de kondities gunstig zijn voor mis-attributie, dat wil zeggen als
het individu niet meer de relatie legt tussen residuele excitatie
en de bron van deze excitatie.
Uitkomsten van recent onderzoek ondersteunen deze excitatietransfer gedachte. Zo blijkt residuele arousal ten gevolge van een
lichamelijk inspannende taak ertoe bij te dragen dat personen vervolgens agressiever jegens een tegenpartij reageren (Zillman,
Johnson & Day, 1974, Zillman, Katcher & Milavsky, 1972). In Freuds
theorie gaat het in het bijzonder om excitatie van sexuele oorsprong. Dat ook deze excitatie ertoe kan leiden dat een geheel
andere emotie intensiever wordt ervaren, blijkt onder meer uit het
onderzoek van Donnerstein, Donnerstein & Evans (1975), waar arousal ten gevolge van erotische stimuli ertoe leidt dat op een belediging significant agressiever wordt gereageerd. Onderzoek waarbij sexuele arousal in een daarop volgende angstaanjagende situatie tot een verhoogd angstaffekt leidt is mij niet bekend. Het tot
nu toe verrichte onderzoek levert echter solide ondersteuning voor
de stelling, dat arousal die resteert na een sexueel prikkelend
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voorval vervolgens geheel andere emoties kan intensiveren. Er
lijken op voorhand geen redenen aanwezig om hierbij voor angst
een uitzondering te maken.
Freuds theorie van de angstneurose veronderstelt tenslotte
dat arousal die als gevolg van sexuele stimuli achterblijft ook
zonder een bijkomende angstaanjagende aanleiding tot angst kan
lelden. Beslissend voor het ontstaan van angst zou zijn, het niet
beschikken over doeltreffende reakties op een situatie. De aanwezigheid van een niet te beheersen toestand van lichamelijke agitatie zou juist zo'n situatie zijn.
Met deze opvatting komen we in feite in modern vaarwater terecht. Met name Mandier (1972, 1975) heeft gewezen op het fundamentele verband tussen angst en het ontbreken van 'coping ability'
(vgl. Beck, 1972). Kenmerkend voor de angsttoestand is naar zijn
mening "a general and variable state of arousal in the absence of
well-developed organized actions or plans" (ib., 1975, p. 199).
In origine is dit de toestand waarin de zuigeling cyclisch verkeert. Bij volwassenen treedt dezelfde toestand opnieuw in wanneer zich een toestand voordoet die geheel aan zijn kontrole ontsnapt. Mandiers hypothese dat angst steeds dan ontstaat "... when
the onset or offset of visceral arousal is not under control of
the organism" vormt de moderne tegenhanger van Freuds stelling,
dat de psyche "... in die Neurose der Angst (gerät), wenn sie
sich unfähig merkt, die endogen entstandene ... Erregung auszugleichen" (1895b, p. 338).
Mandier steunt zijn angst-theorie op onderzoek over een breed
terrein, dat reikt van Bowlby's studie met betrekking tot separatie-angst (1973) tot dierexperimenten en klinische gevalsbeschrijvingen. De ruimte ontbreekt hier voor uitvoerige literatuurverwijzing; ik verwijs naar Mandier (1975).
Op grond van dit hedendaagse onderzoek omtrent de relatie
tussen residuele arousal en affekt, in het bijzonder arousal van
sexuele oorsprong en de mogelijkheid dat deze tot een angstervaring leidt, moeten wij konkluderen dat Freuds theorie nog steeds
als aannemelijk mag gelden. Arousal van sexuele oorsprong lijkt
onder bepaalde omstandigheden zeer wel te kunnen bijdragen tot
een gevoel van angst. Iets andere is of in alle gevallen van angstneurose, zoals Freud poneert, sexuele arousal een rol speelt. Deze
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vraag die minder het theoretische principe als wel de generaliseerbaarheid van Freuds verklaring betreft wil ik hier verder laten rusten.
De angst waaronder angstneurotici lieden is er dikwijls oorzaak van dat er zich sekundair fobieën vormen. Daar dit proces van
fobie-vormmg nauw overeenkomt met de fobie-vormmg bij de dwangneurose, behandel ik het m de nu volgende paragraaf.
9.2. Dwangvoorstellingen
Freuds verklaring voor het ontstaan van dwangvoorstellingen en
fobieën kwam al betrekkelijk uitvoerig ter sprake (paragraaf 4.4).
Ik volsta daarom met een samenvatting van het door Freud gepostuleerde mechanisme en ga dan na hoe dit mechanisme binnen het model van de afreageertheorie kan worden opgevat.
j.2.1.

De vorming

van

dwangvoorsLellingen

Een dwangvoorstelling is een voorstelling die met een intens
affekt gepaard gaat en de betrokkene daarom sterk in beslag neemt,
zonder dat de voorstelling op zich dit affekt rechtvaardigt. Iemand heeft bijvoorbeeld last van een voorstelling (A), die steeds
als zij tot het bewustzijn doordringt tot een huilbui leidt. De
betrokkene weet niet waarom hij bij A moet huilen, vindt het absurd, maar kan het m e t verhinderen.
In de Entwurf (1895/1950, p. 428 e.v.) geeft Freud aan de
hand van dit voorbeeld de feiten die hij omtrent de dwangvoorstelling aan het licht kan brengen kompakt weer. Onderzoekt men het
geval nader, dan blijkt er een andere voorstelling (b) te zijn,
die met recht tot huilen aanleiding geeft en die zich terecht
vaak opdringt. De uitwerking van В is niet absurd, is voor het in
dividu integendeel begrijpelijk en hij zou er zich m principe ook
tegen kunnen verweren. Tussen A en В blijkt een relatie te bestaan.
Er heeft zich namelijk een gebeurtenis voorgedaan die uit A en В
bestond, waarbij A een bijkomstige omstandigneid en В de emotionerende kern vormde. ledere keer nu als aan de gebeurtenis herin
nerd wordt en eigenlijk voorstelling В gewekt zou moeten worden,
verschijnt A in het bewustzijn. A is het з ЪчЫЬлиЬ van В gewor322

den en aan В wordt niet meer gedacht. Zou men het proces waardoor
dwangvoorstellingen ontstaan in één zin moeten weergeven, dan
maakt dit proces op de waarnemer de indruk alsof

gescheiden
is van haar affekt
en dit
is met een andere
voorstelling.

laatste

een

voorstelling

foutief

gekombineerd

Freud spreekt hier met opzet over een 'alsof', over een 'Redensart'

(1894 , p. 6 7 ) , omdat de betrokkene zich van het proces

niet bewust is en het evenmin voor direkte observatie toegankelijk is; men kan het slechts 'supponieren'.3 Niettemin kan over
onderdelen van het proces (zie figuur 17) op grond van klinische
gegevens wel iets gezegd worden:

onverenigbare
voorstelling

dwangvoorstelling

'Scheiding'

foutieve kombinatie'

Figuur 17. Het ontstaan van dwangvoorstellingen op grond van
'foutieve kombinatie'.
Aantoonbaar is in de eerste plaats de bron waaruit het affekt
stamt. Steeds gaat het daarbij om een voorstelling

(B) die voor

de persoon in kwestie volstrekt onverenigbaar is met zijn meest
centrale opvattingen: bijvoorbeeld de erkenning dat men zich sexueel tot iemand voelt aangetrokken terwijl men dit als zondige begeerte veroordeelt, of de wetenschap dat men masturbeert terwijl
men dit als verwerpelijk beschouwt, het besef dat men aan bepaalde
voorstellingen toegeeft terwijl men zijn gedachten zou moeten beheersen, enzovoort. Het zijn voorstellingen als deze die, als zij
eenmaal aan het licht zijn gebracht, ten volle verklaren waarom
het individu te kampen heeft met intense schuldgevoelens, met
angst, enzovoort. Hoewel Freud theoretisch niet uitsluit dat dergelijke onverenigbaarheden ook op andere gebieden kunnen voorkomen,
stelt hij vast dat de konflikten waaronder zijn patiënten lijden
steeds met hun sexuele leven te maken hebben.
In de tweede plaats laat zich onomstotelijk vaststellen dat
de onverenigbare voorstelling door de betrokkene met opzet uit het
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bewustzijn is geweerd. Men heeft niet-meer-willen-denken aan de
zaak, en toen dat eenmaal gelukte verscheen de andere voorstel
ling (A) die men sindsdien niet meer is kwijtgeraakt. Freud ziet
daarin een bewijs dat deze laatste voorstelling in de plaats is
gekomen van, een substituut is geworden voor de oorspronkelijke
onverenigbare voorstelling.
Tussen de verdringing van В en het opduiken van A gaapt ech
ter een lakune die alleen met behulp van hypothesen kan worden
overbrugd. Freud veronderstelt dat de verdringing tot gevolg
heeft dat voorstelling В niet langer bewust wordt, terwijl t6ch
het specifieke affekt dat bij В behoort in het bewustzijn aanwe
zig blijft (vgl. 1895 , p. 122 e.V.). Bij een dergelijke verdrin
ging zou bijvoorbeeld de wandaad die men zichzelf verwijt niet
langer bewust worden, maar het bijbehorende affekt - een schuld
gevoel - zou aanwezig blijven. Daar mensen ertoe neigen kausale
relaties te leggen tussen bewustzijnsinhouden, wordt vervolgens
ten onrechte een relatie gelegd tussen de aanwezige affekttoestand en een aktueel in het bewustzijn voorhanden voorstelling
(A1. Het is door deze foutieve
kombinatie
(zie paragraaf 4.4) dat
voorstelling A gekoppeld raakt aan het affekt: de man die door
schuldgevoelens overweldigd wordt, moet zich op straat steeds
omdraaien om zich ervan te vergewissen dat hij de laatste voorbijganger niet heeft gedood (1895 , p. 347).
De voorstelling A waarmee het affekt wordt verbonden is de
eerste de beste voorstelling in die zin, dat het de eerste zich
in het bewustzijn meldende voorstelling is die zich op enigerlei
wijze leent tot oorzakelijke toeschrijving van het affekt. Degene
die zich angstig voelt schrijft deze angst toe aan ... de lift
die kan neerstorten, het dreigende onweer, het ongure type in de
tram, enzovoort. Vaak is er, zoals gezegd, een samenhang tussen
A en B: A maakt deel uit van de gebeurtenissen waarop В betrek
king heeft. De angst om winkels (A) binnen te gaan, is herleid
baar tot een pijnlijk voorval (B) dat in een winkel (A) plaats
vond (vgl. 1895/1950, p. 432 e.V.).
Overziet men het gehele proces dan kan men bij de vorming van
dwangvoorstellingen - aldus Freud - van een verschuiving

spreken.

Naar A is een affektkwantum verschoven dat aan В is onttrokken
(1895/1950, p. 429).^ Deze afweerstrategie levert de betrokkene
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slechts een beperkt voordeel op. De bewuste konfrontatie met de
onverenigbare voorstellingen blijft hem bespaard, maar het pijnlijke gevoel dat bij dit voorstellingenkomplex behoort blijft
hem achtervolgen, nu in kombinatie met voorstellingen waarvan hij
zich tevergeefs afvraagt waarom ze een dergelijk affekt teweegbrengen.
Alvorens na te gaan hoe het hier beschreven proces binnen het
model van de afreageertheone kan worden verstaan, is er één punt
dat opheldering vereist. Het betreft de vraag hoe bij verdringing
van voorstellingen het bijbehorende affekt niettemin aanwezig kan
blijven.
9.2.1.1.
Persistentie
van het
affekt
Freuds theorie over het affekt dat aanwezig zou kunnen blijven óók als de voorstellingen waaruit dit affekt voortvloeit onderdrukt zijn, houdt een ernstige moeilijkheid in. Deze opvatting is
in regelrechte tegenspraak met de opvatting die hij ten aanzien
van het sexuele affekt naar voren brengt. Het ontbreken van sexuele voorstellingen zou hier juist de konditie zijn die het ontstaan
van het affekt onmogelijk maakt. Als één van de oorzaken voor dit
ontbreken noemt Freud de onderdrukking, de afweer van sexuele
voorstellingen (Man. E, 1894/1950, p. 103). Het valt nu moeilijk
met elkaar te rijmen waarom in het ene kader (van de angstneurose)
verdringing van voorstellingen het ontstaan van affekt onmogelijk
zou maken, terwijl m een ander kader verdringing van voorstellingen de affektbelevmg onaangetast laat. We zouden deze tegenstrijdigheid graag willen ophelderen, maar ook een zorgvuldige herlezing
van Freuds publikaties uit deze tijd brengt geen uitsluitsel.
Freud konstateert slechts dat een affekt behorend bij voorstellingen die de patiënt verdringt, gekoppeld wordt aan andere
voorstellingen waar het in wezen niet bij hoort. Het spreken over
een 'Trennung' tussen voorstelling en affekt, en over 'frei gewordenes Affekt' (1894a, p. 65, 68), suggereert daarbij sterk dat
het affekt los van de oorspronkelijke voorstelling kan voortbestaan. Anderzijds benadrukt Freud dat het hier slechts om een manier van spreken gaat en heeft hij kennelijk geen tegenstrijdigheid ervaren met de terzelfder tijd gehuldigde opvatting dat voorstellingen onmisbaar zijn om het (sexuele) affekt zijn kwaliteit
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te verlenen.
Pas jaren later (1915 ) komt hi] terug op het probleem van
de bijdrage die voorstellingen tot de affektbeleving leveren. Deze
latere formuleringen zijn interessant niet alleen omdat zij een
grote mate van kontinuïteit met de vroegste opvattingen laten zien,
maar vooral omdat ze een verheldering brengen juist op het punt
dat wij als een tegenstrijdigheid moeten signaleren. Bij verdringing, zo luidt net hier (1915 , p. 278), vindt inderdaad een
scheiding plaats tussen voorstelling en affekt. De wijze waarop
het affekt voortbestaat is echter geheel anders dan die waarop onbewuste voorstellingen voortbestaan. Het affekt bestaat slechts
voort in een virtuele vorm, als 'Ansatzmöglichkeit' (ib. p. 277).
Waar dit affekt afvoer vindt zonder dat de oorspronkelijke voorstellingen bewust worden, neemt net slechts één kwaliteit aan:
angst. Voor het overige kan het affekt zich pas ontwikkelen wanneer in het bewustzijn een geschikte voorstelling voorhanden is,
die als 'Ersatz' kan dienen voor de oorspronkelijke voorstelling
die werd verdrongen. De ontwikkeling van het affekt en het kwalitatieve karakter van het affekt wordt dan door de aard van deze
voorstelling bepaald. Freud besluit: "Wir haben behauptet, dass
bei der Verdrängung eine Trennung des Affekts von seiner Vorstellung stattfindet, worauf beide ihren gesonderten Schicksalen entgegengehen. Das ist deskriptiv unbestreitbar; der wirkliche Vorgang aber ist in der Regel, dass ein Affekt so lange nicht zu
stände kommt, bis nicht der Durchbruch zu einer neuen Vertretung
im System Bw gelungen ist" (1915e, p. 278).
Deze toelichting maakt duidelijk dat Freud ook later onverkort blijft vasthouden aan de gedachte dat het affekt zijn specifieke kwaliteit aan begeleidende voorstellingen ontleent. Ontbreken deze voorstellingen dan kan er ook geen affektbeleving tot
stand komen, of het moest een algemeen angstgevoel zijn.5 Wanneer
bij verdringing van voorstellingen tóch een bepaalde affektbeleving resteert (schuldgevoel, haat, enzovoort), dan kan dit alleen
omdat de verdringing in dat geval niet absoluut is. Bepaalde voorstellingen die verband houden met het verdrongen voorstellingenkomplex zijn dan tot het bewustzijn doorgebroken en maken een affekt van deze specifieke kleur mogelijk.
Op ettelijke plaatsen in de Studien stelt Freud inderdaad met
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zoveel woorden dat de verdringing of bewustzijnssplitsing zelden
kompleet is: "... meist ragen Stücke des unterbewussten Vorstellungskomplexes ins gewöhnliche Bewusstsein hinein und gerade diese
geben den Anlass zu solchen Störungen" (1895 , p. 122, met stoornissen zijn 'foutieve kombinaties' bedoeld). "Ben ik niet een verachtelijk persoon, is dat niet een teken van laagheid, dat ik u
gisteren dit en dat gezegd heb?", zo ontvangt een patiënte Freud
op een dag (ib. p. 123). Tijdens de behandeling blijkt dan even
later een herinnering op te duiken aan een gebeurtenis waarbij ze
zich zware verwijten maakte. Van dit herinnenngskomplex is de
voorstelling lets-verwerpelijks-te-hebben-gedaan tot het bewustzijn doorgedrongen, echter zonder de herinnering aan de neven-omstandigheden die dit zelfverwijt naar het verleden had kunnen verleggen (vgl. 1895 , p. 309) . Deze voorstelling kleurt nu de affekttoestand, welke door de dwang tot oorzakelijke toeschrijving met
iets aktueels m verband wordt gebracht.
Uit deze voorbeelden blijkt, dat Freuds klinische observaties
uit de tijd van de Studien zeer wel verenigbaar zijn met de later
expliciet geformuleerde stelling dat het affekt voor zijn kwaliteit afhankelijk is van fragmenten van het verdrongen voorstellingenkomplex die tot het bewustzijn doorbreken. Deze latere uitleg
wijst in ieder geval de weg naar een verklaring voor het aanwezig
blijven van affekt (bij verdringing van voorstellingen) die konsistent is met Freuds opvatting over affektontwikkeling bij de
angstneurose.
9.2.2.

егкіаггпд

binnen

het

model

De vraag is thans hoe het door Freud beschreven mechanisme te
plaatsen is binnen het model van de af reageertheone. Ik houd mij
daarbij aan Freuds schema en behandel eerst de ontwikkeling van
het affekt in geval voorstellingen verdrongen worden, en daarna
het proces van substitutie waardoor het affekt met andere voor
stellingen verbonden raakt en de dwangvoorstelling ontstaat.
9.2.2.1.
Affektontuiikkelmg
bij
verdringing
In het model (zie Figuur 16, Hoofdstuk 8) zijn we er tot nu
toe vanuit gegaan dat de af f ektbelevmg, konform Freuds ideeën
over het sexuele affekt, de uitkomst is van een evaluatieproces
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dat als invoer heeft Autonome Arousal, Motorische Responsies (ge
laatsexpressies) en in het bewustzijn aanwezige conceptualisaties.
Wat deze laatsten betreft zijn het met name representaties van
doelblokkenngen, aard van het doel, ernst van de blokkering, en
zovoort, die de specifieke kleur van het bij een episode behoren
de affekt bepalen. Tot deze conceptualisaties behoort bijvoorbeeld
het conceptuele schema ('metascnpt ' ) dat prototypisch is voor si
tuaties die tot schuldgevoel aanleiding geven. Men zou zich dit
schema heel rudimentair als volgt kunnen voorstellen:
SELF ·*—> DO

t

Ρ - SELFRESPECT (FAILED)
Ρ - RESPECT OTHERS (FAILED)
In gewone taal uitgedrukt: "Ik heb iets gedaan waardoor ik mijn
zelfrespekt en het respekt van anderen verlies". Verschijnt deze
conceptualisatie in het bewustzijn dan heeft dit drieërlei gevolg.
Het Autonome Responsie systeem zet de geïndiceerde arousal die met
deze doelblokkenngen geassocieerd is om in een reële Autonome
Arousal (zie paragraaf 6.3.4), het Motorisch Responsie Systeem
vertaalt de met deze representatie verbonden plan-indices in een
gelaatsuitdrukking (zie paragraaf 6.4.3), terwijl deze representatie tevens een produktie in werking stelt die binnen het évaluât leprogramma het affektlabel 'schuldgevoel' genereert (zie paragraaf 6.5.3). Uit deze lichamelijke en cognitieve invoer konkludeert het evaluatieprogramma tot een af f ektbelevmg van een
specifieke aard en intensiteit.
Verdringing van voorstellingen houdt nu in dat de cognitieve
invoer voor dit evaluatieproces wordt verstoord, hetgeen al naargelang de omvang van de verdringing gevolgen heeft voor de affektbeleving. Er kan hier onderscheid worden gemaakt tussen drie situaties: (1) totale verdringing, (2) verdringing waarbij voorstellingen niet meer bewust maar nog wel geaktiveerd worden, en (3)
partiële verdringing waarbij onderdelen van het voorstellingenkomplex nog tot het bewustzijn doordringen.
Totale verdringing van voorstellingen, in de zin dat voorstel328

lingen (conceptualisaties) een zo hoge aktivatiedrempel hebben gekregen dat zij vrijwel niet meer geaktiveerd worden, leidt ertoe
dat de affektbeleving die bij deze voorstellingen behoort achterwege blijft. Voor deze affektbeleving is immers minimaal nodig
dat de voorstellingen geaktiveerd zijn, zodat het arousal- en het
motorische responsie systeem m werking treden. Bij totale verdringing is dit niet langer het geval en het affekt bestaat hier
nog slechts voort als 'Ansatzmöglichkeit': mocht het voorstellingenkomplex ooit weer geaktiveerd of zelfs bewust worden dan zal
zich ook het affekt weer manifesteren.
In de tweede plaats is het mogelijk dat de verdringing weliswaar geslaagd is, m de zin dat onverenigbare voorstellingen niet
langer bewust worden, maar deze voorstellingen nog wèl aktiveerbaar zijn. Het geaktiveerd raken van conceptualisaties die (gezien
hun positie op de ALIST) verder niet tot het bewustzijn doordringen, levert een eigenaardige invoer-konstellatie op voor het evaluatieproces. Het Arousal Systeem en het Motorische Responsie Systeem treden in werkkmg, maar cognitieve invoer die tot de labeling van de lichamelijke toestand kan bijdragen ontbreekt. Deze
situatie komt overeen met die waarin endogeen een (sexuele) excitatietoestand ontstaat, terwijl de cognitieve aanknopingspunten
voor de verklaring van deze excitatietoestand ontbreken. Het evaluatieproces reageert in beide gevallen op dezelfde wijze. Het
konstateert een onverklaarbare en onbeheersbare agitatie-toestand
en produceert het affekt-label 'angst'.
Tenslotte is het mogelijk dat de verdringing slechts partieel
gelukt en onderdelen van het te verdringen voorstellingenkomplex
toch tot het bewustzijn doordringen. Betreft het hier conceptuele
strukturen, die de affektbeleving bepalen (representaties van doelblokkeringen, aard van het doel, enzovoort), terwijl de rest van
de episode niet geaktiveerd wordt, dan doet zich de typische situatie voor dat zich een specifiek affekt van iemand meester maakt
terwijl de oorsprong van dit affekt hem ontgaat. Naar deze situatie verwijst Freud wanneer hij wil verklaren hoe het specifieke
affekt dat bij verdrongen voorstellingen behoort, 'gescheiden' van
deze voorstellingen kan voortbestaan.
In het model van de afreageertheone zal deze situatie zich alleen kunnen voordoen, wanneer men aanneemt dat het verdringmgspro329

ces een heel bepaald verloop neemt. De verdringing moet ertoe leiden dat 'top level' schema's die op doelblokkeringen m een episode betrekking hebben nog wèl aktiveerbaar zi^n, terwijl conceptualisaties die op de konkrete onderdelen (tijd, plaats, actors, objecten) betrekking hebben niet meer aktiveerbaar zijn. Levert het
verdringingsproces, zoals door ons geformaliseerd (paragraaf
8.2.5), een dergelijke balans tussen de aktivatiedrempels van
hoofd-conceptualisaties en ondergeschikte conceptualisaties op?
Vooropgesteld zij dat een bevredigend antwoord op deze vraag
alleen te geven is op grond van gedetailleerde assumpties over
de conceptuele struktuur van een episodische representatie, over de
werkwijze van het reproduktieprogramma en het verdringingsproces.
Deze mate van detail is alleen door daadwerkelijke programmering
en simulatie te bereiken. Op grond van de globale formalisering
die we in het voorgaande hebben gegeven is echter stellig een
herinneringsproces denkbaar waarbij van een episodische representatie alleen nog het 'top level' (doelblokkerings-)schema tot het
bewustzijn doordringt. Het reproduktie-programma is immers zo opgebouwd dat het allereerst op zoek gaat naar het doel-plan-aktie
schema waarvan een gebeurtenis deel uitmaakt. Deze strategie van
het 'hierarchical noticing' leidt ertoe, hebben we gezegd, dat
van een episode op den duur hoofdzaken eerder worden herinnerd
dan bijzaken. Wanneer voorts een doelblokkering in een episode
bewust wordt, kan een zodanig intens affekt ontstaan dat de verdnngingsregel van kracht wordt. Het gebruikelijke cyclische reproduktieproces wordt dan onderbroken. Waar normaal aktivering
van aanvullende conceptualisaties zou plaatsvinden die het 'top
level' schema met konkrete actors, Objekten, enzovoort, zou stofferen, wordt deze aktivering nu vermeden en wel zolang, tot het
affekt voldoende aan intensiteit heeft ingeboet om het reproduktieproces met een veelal triviale conceptualisatie te kunnen
voortzetten. Op den duur zal dit tot een gewijzigde rangschikking
leiden in de aktiveerbaarheid van de conceptualisaties die tezamen de episodische representatie vormen. Onbeduidende conceptualisaties 'klimmen' op de ALIST, om tenslotte de 'top level'
schema's te vervangen.
Vóór het zover is zal zich echter een fase voordoen waarbij
het top-level schema betrekking hebbend op de doelblokkering nog
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hoog op de ALIST staat, terwijl de conceptualisaties die dit schema verbinden met de gebeurtenissen in een specifieke episode niet
meer of nog slechts in een lage positie op de ALIST verschijnen.
Ter illustratie zij opnieuw verwezen naar het voorbeeld in Tabel
1, van paragraaf 8.2.5. Bij de derde en vierde keer dat de episode
wordt gereproduceerd, is hier inderdaad een konstellatie ontstaan
waarbij het 'top-level'-schema (CONI) nog bovenaan de ALIST verschijnt, echter direkt gevolgd door conceptualisaties die op detailgebeurtenissen betrekking hebben (C0N5, C0N6, C0N7), terwijl
de verbindende conceptualisaties (C0N2, C0N3, C0N4) nog slechts
laag op de ALIST verschijnen. Bij deze verbindende conceptualisaties denke men met name aan wat Schänk & Abelson (1973, p. 150
e.v.) de 'Plan implementation links' en de 'Plan result links'
noemen, zonder welke een episode tot een zinloze - want niet meer
intentioneel samenhangende - verzameling van losse gebeurtenissen
wordt (vgl. paragraaf 3.4.4).
Onder de in Tabel 1 weergegeven omstandigheden zou het evaluate eprogramma in het model van de afreageertheorie, op grond van
CONI, tot een affekt met een specifieke kleur (schuldgevoel, wanhoop, enzovoort) konkluderen, terwijl er géén bewustzijnsinhouden aanwezig zijn die dit gevoel op zinvolle wijze aan konkrete
gebeurtenissen in het verleden kunnen relateren.
Vatten we samen: Freuds uitspraak dat een bepaald affekt kan
voortbestaan, ook al zijn de voorstellingen die de aanleiding tot
dit affekt vormen verdrongen, is op het eerste gezicht in strijd
met de stelling die hij in het kader van de angstneurose poneert,
dat zonder voorstellingen geen affektbeleving tot stand komt. Uit
een latere toelichting wordt duidelijk dat Freud vasthoudt aan deze laatste opvatting. Hij doet drie uitspraken: (1) Indien tengevolge van verdringing alle voorstellingen ontbreken, is het affekt
alleen maar virtueel, als aanzetmogelijkheid aanwezig, (2) Komt op
grond van deze aanzetmogelijkheid tóch een excitatieafvoer tot
stand terwijl bewuste voorstellingen ontbreken, dan ontstaat er
uitsluitend angst, (3) Het bij de voorstellingen behorende affekt
kan zich alleen in zijn specifieke kwaliteit voelbaar maken, als
onderdelen van het voorstellingenkomplex tot het bewustzijn doordringen en deze kleuring van het affekt mogelijk maken.
De attributie-theoretische opvatting van de affektontwikkeling
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in de afreageertheorie levert een kader op waarin deze uitspraken
op elegante wijze zijn in te passen. De elegantie schuilt daarin,
dat de Freudiaanse aanzetten tot een attributietheorie over affekt worden benut en dan een konsistent model wordt verkregen,
waarin verdringing van voorstellingen inderdaad tot konsekwentie
kan hebben dat hetzij géén affekt, hetzij angst, hetzij het specifieke bij de voorstellingen behorende affekt ontstaat. In elk
van deze gevallen is het één en hetzelfde evaluatie-mechanisme
dat een verschillende uitkomst produceert alnaargelang voorstellingen totaal verdrongen, verdrongen maar nog wel aktiveerbaar,
of gedeeltelijk bewust zijn.6
Is hiermee beschreven hoe in het model van de afreageertheorie
de affektontwikkeling verloopt als voorstellingen worden verdrongen, de vraag die nu overblijft is hoe deze af fektontwikkeling
gepaard kan gaan met de vorming van dwangvoorstellingen.
9.2.2.2.
Mis-attributie
van het affekt:
de
dwangvoorstelling
De mens heeft, aldus Freud, de onweerstaanbare neiging om zijn
gevoelens aan iets toe te schrijven, er een redelijke verklaring
voor aan te nemen. En wanneer de werkelijke reden hem ontgaat konstrueert hij er één, zonder er erg in te hebben dat hij onjuiste
konklusies trekt. Freud voegt er aan toe dat het hier in wezen
om een normaal mechanisme gaat, dat echter misbruikt
kan worden
en dan tot zo'η verschijnsel als de dwangvoorstelling leidt: een
aanwezig intens affekt wordt ten onrechte in verband gebracht met
voorstellingen die er niets mee te maken hebben. Deze voorstellin
gen verschijnen nu in het bewustzijn beladen met een zodanig he
vig affekt, dat de betrokkene zich er niet meer van kan losmaken.
Het zijn dwangvoorstellingen geworden.
Kenmerkend voor deze theorie over de vorming van dwangvoorstellingn is, dat zij handelt over toeschrijvingsprocessen die uit
gaan van een gegeven specifieke affektbeleving. Dit in onderscheid
met moderne attributietheorieën over affekt, die voornamelijk aandacht hebben voor de attributieprocessen die aan het
ontstaan
van de affektbeleving ten grondslag liggen (vgl. Bern, 1974, p. 215
e.V.). Om de vorming van dwangvoorstellingen binnen het model van
de afreageertheorie te verklaren dient daarom eerst te worden nagegaan welke funktie een eenmaal ontstane affektbeleving binnen het
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het model vervult.
Zoals in Figuur 16 van Hoofdstuk 8 is weergegeven, is de affektbeleving enerzijds de resultante van cognitieve processen en
lichamelijke reakties, anderzijds beïnvloedt de affektbeleving
op haar beurt weer de voortgang van het cognitieve proces. Brengen we met andere woorden de denkbeelden over affekt, die we verspreid in Freuds werk aantreffen, in één model bijeen, dan komen
we uit bij een oyolbsoh
model (zie paragraaf 6.5.2). In dit model
is de invloed van de affektbeleving tot nu toe uitsluitend in
kwantitatieve zin omschreven: zolang de affekt-intensiteit boven
een bepaald knterium is wordt het reproduktieproces voortgezet.
Freuds theorie over de dwangvoorstellingen legt er nu de nadruk
op dat ook de aard van de affektbeleving van invloed is op de richting die het cognitieve proces inslaat. De vraag die daarbij rijst
is, wat de affektbeleving toevoegt aan de informatie waarover het
cognitieve systeem, in casu het reproduktieprogramma, al beschikt.
In het model zijn het immers bepaalde prototypische kenmerken (onverenigbaarheden) in een episodische representatie die tot de selektie van een affektbenoeming bijdragen. Wanneer deze affektbenoeming op haar beurt uitgangspunt vormt voor een attributieproces, zal dit proces er alleen maar toe kunnen leiden dat men weer
bij dezelfde situatie-kenmerken uitkomt. Is met andere woorden
de informatie die de affektbeleving verschaft niet sterk redundant?
Freud heeft zich deze vraag niet gesteld, om de eenvoudige reden dat hij geen samenhangende theorie over affekt geeft en deze
vraag pas akuut wordt, wanneer men zich nadrukkelijk van deze samenhang rekenschap tracht te geven. Bovendien bestond er voor
Freud klinisch gezien niet de minste twijfel aan de invloed van
de affektbeleving op het daaropvolgende denken en handelen.7 Binnen een formeel model van zijn theorie kunnen we aan deze vraag
echter niet voorbijgaan.
Dát de affektbeleving niet een overtollig bijverschijnsel is,
maar integendeel een belangrijke bron van informatie kan worden
die een sturende rol vervult in de verdere cognitieve verwerking
van de situatie, hangt samen met het feit dat in de affektbeleving tweeërlei informatie wordt geïntegreerd. Het is niet alleen
de conceptuele representatie van de situatie, maar het zijn ook
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aanwijzingen uit het lichaam, de aanwezige arousaltoestand en het
motorische reaktiepatroon die de affektbeleving bepalen. Zolang
nu de lichamelijke aanwijzingen overeenstemmen met de conceptuele
representatie van de situatie kan de affektbenoeming slechts informatie opleveren die de reeds aanwezige representatie bevestigt.
Naarmate zich echter een diskrepantie tussen lichamelijke en concpetuele aanwijzingen voordoet, wordt de affektbeleving meer en
meer tot een aparte bron van informatie.
Een dergelijke diskrepantie nu is aan de orde bij de angstneurose en bij de vorming van dwangvoorstellingen. In het eerste
geval is er een endogene excitatietoevoer waar geen evenredige
conceptuele aanwijzingen tegenover staan. Hetzelfde geldt voor
het tweede geval, met dit verschil dat de excitatietoevoer hier
het gevolg is van de aktivermg van onbewuste geheugenrepresentaties. Tenslotte is het ook mogelijk dat er een excitatietoevoer
door aktivermg van geheugenrepresentaties optreedt, terwijl tevens juist voldoende fragmenten van deze representatie tot het
bewustzijn doordringen om tot een specifieke affektbeleving te leiden. In elk van deze gevallen konkludeert het evaluatieproces tot
een affektbeleving waartoe de conceptuele representatie van de
aktuele

situatie in feite géén of onvoldoende reden geeft.

Freuds stelling nu dat de mens er onwillekeurig toe neigt voor
zijn gevoelens een redelijke grond aan te nemen, houdt in dat de
affektbeleving het uitgangspunt vormt voor een herinterpretatie
van de situatie, zodanig dat deze het affekt zou kunnen rechtvaardigen. Daar de conceptuele struktuur waarin deze herinterpretatie
resulteert in het model weer teruggekoppeld wordt naar het evaluatieproces,

zal de aanvankelijke diskrepantie tussen conceptuele

en lichamelijke aanwijzingen voor de affektbeleving worden verminderd. Deze cyclus kan herhaaldelijk worden doorlopen, tot er een
conceptuele representatie is ontstaan die in overeenstemming is
met de lichamelijke excitatietoestand en die de affektbeleving
als plausibel doet verschijnen.
De affektbeleving fungeert dus als een signaal voor het reproduktieprogramma om de aanwezige conceptuele representatie te herzien. Het onwillekeurige attributieproces waardoor volgens Freud
deze herziening wordt gerealiseerd heeft adaptieve waarde, zolang
het tot een werkelijke 'Aufklärung' van de af fektbeleving leidt.
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Waar de eigenlijke oorzaak van het affekt aan het bewustzijn onttrokken blijft, moet dit proces echter noodzakelijk tot misverstanden, tot 'falsche Verknüpfungen' leiden.
De vraag is nu hoe een dergelijk proces van mis-attnbutie
in het model van de afreageertheone kan worden weergegeven. De
moeilijkheid is dat Freud niet veel meer zegt dan dát mis-attnbutie van affekt plaatsvindt. Hoe het proces precies verloopt laat
hij open. We zullen daarom zelf deze lege plek moeten invullen.
Mis-attnbutie veronderstelt tenminste een mechanisme dat tot
normale kausale attributie in staat is. Een dergelijk mechanisme
nu hebben we in feite al ingevoerd binnen het reproduktieprogramma, teneinde dit in staat te stellen tot koherente reproduktie van
herinneringen. De kern van dit programma wordt gevormd door een
Plan Applier Mechanism zoals dit door Wilensky (1978) is ontwikkeld. De onweerstaanbare neiging tot het leggen van redelijke verbanden, waarover Freud spreekt, vinden we in PAM terug als een
'explanation driven' procedure voor het begrijpen van gebeurtenissen. Steeds wordt getracht gebeurtenissen te 'verklaren', dat wil
zeggen gebeurtenissen te relateren aan doelen van personen door
middel van plannen. Ingebouwd binnen het reproduktieprogramma leidt
deze procedure ertoe, dat voor een in het bewustzijn verschijnende
conceptualisatie van een gebeurtenis automatisch een kontekst van
mogelijke doelen en plannen - dat wil zeggen een verklaring
wordt gekonstrueerd. Dit geldt óók voor conceptualisaties die op
een affekttoestand betrekking hebben.
Als voorbeeld kan hier het inferentieproces dienen dat optreedt nadat de Plan Applier heeft kennis genomen van de 'ANGER
STATE' in het verhaal van Mrs. Lucy (zie paragraaf 3.5). Met een
ANGER STATE is een aantal inferentie-regels geassocieerd en van
deze regels maakt de Plan Applier gebruik om een verklaring te
vinden voor het ontstaan van de ANGER STATE en predikties op te
stellen omtrent verdere handelingen van iemand die woedend is. Zo
leidt de toepassing van één dezer regels tot de conceptualisatie
(ACTOR *?* « — > DO — > GOAL (father) FAILED): "Iemand heeft iets
gedaan wat een doel van de vader blokkeerde". De voorafgaande gebeurtenissen, dat wil zeggen de reeds tot stand gekomen episodische representatie, wordt vervolgens bezien om vast te stellen of
de ACTOR-rol en de daad (DO) in deze conceptualisatie aan een spe335

cifieke actor kan worden toegeschreven, respektievelijk met een
specifieke daad kan worden vereenzelvigd.
PAM toont aan dat in principe een computerprogramma kan worden gemaakt, dat voor een gegeven affekttoestand automatisch een
verklaring tracht te vinden in een hem ter beschikking staande
episodische representatie. Het maakt daarbij geen verschil of het
om de affekttoestand van een derde gaat, zoals m dit voorbeeld,
of om de attributie van de eigen affekttoestand. PAM kan gebeurtenissen even gemakkelijk vanuit het perspektief van de derde als
van de eerste persoon representeren. De ervaring met het ontwerpen van computerprogramma's voor het begrijpen van verhalen maakt
bovendien duidelijk, dat mis-attributie niet een extra-probleem
vormt náást dat van de juiste attributie. Het probleem is integendeel dat het erg moeilijk is om programma's te maken die niet tot
foutieve gevolgtrekkingen, tot mis-attnbuties vervallen. Zoals
uit de analyse van de traumatische gebeurtenis rond Mrs. Lucy
blijkt, berust het begrijpen van gebeurtenissen op een vaak uiterst subtiel inferentieproces, dat voortdurend gevaar loopt op
een verkeerd spoor te geraken. Er hoeft maar weinig te schorten
aan een conceptualisatie of aan de mferentieregels die voor een
goed begrip nodig zijn, of er worden inderdaad 'falsche Verknüpfungen' gelegd. Sprekend voorbeeld daarvan vormen de mislukte verhalen die TALESPIN in de verschillende fasen van zijn ontwikkeling
produceerde (Meehan, 1976, p. 126 e.V.). Men zou fobieën en dwangvoorstellingen met deze 'mis-spun tales' kunnen vergelijken. In
het model van de afreageertheone zullen fobische of dwangmatige
verdichtsels ontstaan als het programma een logisch doch onjuist
verband legt tussen een aanwezige affektbeleving en in het bewustzijn aanwezige conceptualisaties.
Zo overheerst bij de angstneurose de affektbeleving 'angst'
op grond van de algemene conceptualisatie van het geen-beheersmghebben-over-de-situatie. Deze conceptualisatie zou kunnen worden
weergegeven als (SELF <*=* DO (MODE CANNOT) — > Ρ -GOAL (FAILED)):
"Ik kan niet verhinderen dat een vitaal doel van mij wordt ge
schonden". Net zoals dit bij de ANGER-STATE m het verhaal van
Mrs. Lucy het geval is, zal hier een inferentie-proces op gang
komen dat, inhakend op de beschikbare episodische representatie,
het bedreigde doel tracht te identificeren. Een 'P-GOAL failure'
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kan op het verloren gaan van de gezondheid betrekking hebben: zi]n
er items in het bewustzijn waarbij de gezondheid verloren kan gaan?,
enzovoort. Het feit dat de angstbeleving zich voortdurend blijft
aanmelden, zal ertoe leiden dat het programma steeds opnieuw
tracht potentiële doel-blokkermgen in de aktuele conceptuele representatie op te sporen. Het programma opereert hier vanuit wat
Freud noemt een 'ängstliche Erwartung'. Is eenmaal zo'n potentiële
doelblokkenng gelokaliseerd ("Ik kan op straat overreden worden!,
... door de bliksem getroffen worden!"), dan kan deze als konkrete invulling dienen voor het algemene doelblokkenngsschema waaronder het systeem opereert. De foutieve toeschrijving van het
angstaffekt is daarmee voltrokken. Er is een fobie ontstaan.
Op dezelfde wijze vindt ook mis-attnbutie plaats wanneer zich
een specifiek affekt aandient omdat een herinnering is geaktiveerd
waarvan tevens een enkel fragment tot het bewustzijn doordringt.
De verdringing heeft hier tot gevolg dat belangrijke schakels in
de doel-plan-aktie sequentie waaruit de herinnerde episode bestaat
van het verklaringproces zijn uitgesloten. Onder deze omstandigheden zal een Plan Applier die zijn normale verklaringsregels blijft
volgen gedoemd zijn om foutieve verbanden te leggen. Tussen conceptuele fragmenten die uit de herinnering stammen, maar bij gebrek
aan konkrete tijds- en plaatsindikatoren niet als uit het verleden
komend worden herkend, en conceptualisaties die op de aktualiteit
betrekking hebben wordt een foutieve samenhang gecreëerd. Zolang
de ontbrekende schakels uit de geheugenrepresentatie niet bewust
worden, is deze samenhang niet voor korrektie vatbaar. Hij dringt
zich ledere keer weer op als aan de verdrongen geheugenrepresentatie wordt geappelleerd, en vanwege het intense affekt waarmee hij
gepaard gaat blijft hij voortdurend de aandacht tot zich trekken.
Er heeft zich kortom een dwanggedachte gevormd.
Het voorgaande laat zien hoe op grond van Wilensky's gedetailleerde theorie over intentionele toeschrijving van menselijk gedrag, in principe een model konstrueerbaar is waarin de door Freud
aangenomen mis-attnbutie van affekten optreedt, zodat fobieën en
dwangvoorstellingen ontstaan. Dit model draagt in veel opzichten
een hypothetisch karakter. Het loopt in ieder geval vooruit op wat
empirisch onderzoek omtrent de attributie van affekten zal moeten
aantonen. Van belang lijkt echter de vaststelling dat empirisch
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onderzoek naar de attributie van affekt mogelijk is. Enkele opmerkingen over dit onderzoek zijn hier daarom op hun plaats.
9.2.2.0.

Enkele opmerkingen
over het onderzoek
naar de
attrbbutie
van
affekv
Het recente onderzoek naar de attributie van affekt en naar
attributieprocessen in het algemeen heeft twee dingen aangetoond.
In de eerste plaats dat vragen als 'heeft de affektbeleving invloed
op het daaropvolgende denken en handelen?' en 'van welke aard zijn
de daarbij optredende attributieprocessen?' wel degelijk voor empirisch onderzoek toegankelijk zijn. In de tweede plaats, dat de
hogere cognitieve processen die hierbij een rol spelen zich grotendeels onbewust voltrekken.
Een goede illustratie voor de onderzoekbaarheid van de invloed
die de af fektbeleving heeft op het daaropvolgende gedrag vormen
de experimenten van Berkowitz, Lepmski & Ángulo (1969) en Berkowitz & Turner (1974). Proefpersonen die voor een prestatie op precies dezelfde wijze gewaardeerd worden met vijf elektrische schokken, krijgen via een ingewikkelde apparatuur zogenaamd informatie
toegespeeld over hun woede-niveau. Dit woede-niveau wordt door de
proefleider zo gemanipuleerd dat een deel van de proefpersonen
denkt 'weinig boos' te zijn, een deel 'behoorlijk boos' en een
deel 'woedend'. Het gevolg is dat m een daaropvolgende fase van
het experiment met name de groep die denkt behoorlijk boos te
zijn, agressiever gedrag vertoont jegens degene die de elektrische schokken uitdeelde dan de proefpersonen die denken weinig
boos te zijn. Berkowitz veronderstelt dat de benoeming van de eigen affekttoestand als 'behoorlijk boos' gevolgen heeft voor de
wijze waarop men de situatie beziet (vgl. 1974, p. 176). Zo zal
men minder aandacht besteden aan non-agressieve stimuli in de situatie en meer aandacht aan agressieve stimuli. In het bijzonder
zal men pogen een kausale relatie te leggen tussen het eigen
woedeniveau en specifieke Objekten in de situatie. Is een dergelijk objekt gevonden dan wordt dit het doelwit voor de daaropvolgende agressieve reaktie.
Opmerkelijk in beide experimenten is dat de proefpersonen die
denken extreem woedend te zijn minder agressie aan de dag leggen
dan de middenkategone. Berkowitz et al veronderstellen dat deze
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proefpersonen hun hevige woede als ongepast beschouwen gelet op
de betrekkelijk gematigde provokatie, en bang geworden van deze
'onbehoorlijke' emotie hun agressieve neigingen onderdrukken.
Op de Nowlis Mood Questionnaire (Nowlis, 1965) die na afloop van
het experiment werd afgenomen vertonen deze proefpersonen in vergelijking tot de proefpersonen in de andere kondities inderdaad
een signifikant hogere angstskore.
Onderzoekingen als deze duiden er op dat de wijze waarop men
de eigen gemoedsgesteldheid ervaart konsekwenties heeft voor de
verdere cognitieve verwerking van- en het handelen in een situatie. Hevige woede wordt geïnterpreteerd als verband houdend met
een gebeurtenis of een actor die oorzaak is van een ernstige
doelblokkermg, en wettigt gedrag dat de doelblokkerende actor
schade berokkent, tenzij de sociale omstandigheden niet toelaten
dat men van zijn woede blijk geeft.
Deze opsomming van interpretaties en afwegingen roept vanzelf
de vraag op of er werkelijk zoveel bewust overleg aan het menselijk gedrag ten grondslag ligt. De vraag wordt onder meer door
Bern (1974) opgeworpen, die wijst op de gebrekkige evidentie die
ten aanzien van de mediërende rol van bewuste zelfattributies kan
worden aangevoerd. Recentelijk is de vraag in het middelpunt van
de belangstelling komen te staan door het belangrijke artikel van
Nisbett & Wilson (1977 ). Op grond van een uitputtend overzicht
van de onderzoeksliteratuur en eigen aanvullend onderzoek komen
zij tot de konklusie, dat de hogere cognitieve processen die het
gedrag in een situatie bepalen grotendeels onbewust verlopen:
"... there may be little or no direct access to higher order
cognitieve processes". Wanneer mensen toch uitspraken doen over
de redenen voor hun gedrag doen ze dat niet op basis van werkelijke introspektie, maar maken ze veeleer gebruik van plausibele
verklaringsschema's waarmee ze nu eenmaal vertrouwd zijn. Tot deze
apnoristische schema's behoren expliciete regels die men in zijn
kuituur leert omtrent de relatie tussen bepaalde stimuli en responsies ("Ik remde omdat het licht op rood sprong") of van impliciete kausale schema's ("Ik ben opgewekt omdat Jan mij bloemen
gaf"). Daarnaast laat men zich vaak leiden door covanaties die
men zelf in de loop van zijn leven heeft opgemerkt ("Ik ben knorrig vandaag. Ik ben altijd knorrig als ik bij het golven niet
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boven de honderd kom")· Zijn er geen regels, kausale schema's of
covarianties waarop men kan terugvallen dan is de mens vaak toch
in staat een kausaal verband te konstrueren. Daartoe speurt hij
de netwerken van konnotatieve relaties af die met de responsiebeschrijving (bijvoorbeeld een affektbenoeming) en de stimulusbeschrijving samenhangen. "If the stimulus is connotatively similar to the response, then it may be reported as having influenced
the response" (ib. p. 240).
De bevinding van Nisbett en Wilson dat mensen zich niet bewust zijn van de cognitieve processen die aan hun oordelen, denkbeelden en sociale gedrag ten grondslag liggen, brengt ons terug
bij Freuds uitspraak, anno 1894, over het foutief verbinden van
een affekt met bepaalde voorstellingen: "... dies sind Vorgänge
die ohne Bewusstsein geschehen, die man nur supponieren .... kan"
(1894 , p. 67). Slechts het resultaat van het attributieproces
dringt tot het bewustzijn door. Van het attributieproces zélf,
waarvan de wetmatigheid valt aan te tonen (Nisbett & Wilson,
1977 ) , kan hetzelfde worden gezegd als wat Wilensky over het begrijpen van verhalen opmerkt: "This process is so natural to people that they are usually unaware of doing much" (1978, ii).
Wanneer we, resumerend, Freuds theorie van de dwangvoorstelling overzien dan rust deze op twee veronderstellingen: (1) bij
verdringing van onverenigbare voorstellingen kan het bijbehorende affekt aanwezig blijven en (2) dit affekt kan door een proces
van foutieve toeschrijving met andere voorstellingen worden verbonden. Een analyse van de konsekwenties die verschillende graden
van verdringing in het model van de afreageertheorie hebben laat
zien, dat de door Freud veronderstelde affektontwikkeling inderdaad zal optreden. Voor de foutieve toeschrijving van dit affekt
aan andere voorstellingen behoeven evenmin extra assumpties te
worden ingevoerd. Deze 'falsche Verknüpfungen' zullen in het model van de afreageertheorie vanzelf optreden, wanneer de normale
inferentieregels die in het algemeen nodig zijn voor het begrijpend reproduceren van herinneringen worden toegepast op geheugenpresentaties waarin essentiële onderdelen ten gevolge van verdringing ontbreken.
We mogen derhalve konkluderen dat de dwangvoorstelling even340

als de angstneurose kan worden verklaard als stoornis in het ene
model van de afreageertheorie.
Deze zelfde theorie is allereerst opgesteld om een geheel
andere klasse van symptomen te verklaren, die van de hysterie.
Kan men zich op grond van het voorgaande verplaatsen in de gedachte dat verdringing van onverenigbare voorstellingen bepaalde psychische klachten, pijnlijke affekten, fobieën, dwangvoorstellingen
tot gevolg heeft, veel moeilijker aanvaardbaar lijkt de stelling
dat dezelfde verdringing kan leiden tot uitgesproken lichamelijke
stoornissen zoals verlammingen, kontrakturen, anaesthesieën. Toch
is dit het hoofdthema van de 'Studien über Hysterie'.
Van een pijnlijke herinnering naar bijvoorbeeld de chronische
verlamming van een lichaamsdeel lijkt een grote, ja een onmogelijke stap. Gesteld voor het bij uitstek somatische karakter van de
hysterische symptomen worden we pas het uitdagende gewaar van de
stelling 'der Hysterische leide grösstenteils an Reminiszenzen".
Hoe kan binnen de afreageertheorie de hysterische symptoomvorming
worden verklaard?
9.3. Hysterische symptoomvorming
Bij hysterie kan men onderscheid maken tussen enerzijds symptomen die betrekking hebben op veranderingen in de bewustzijnstoestand (dissociatie-verschijnselen), zich onder meer uitend in
amnesie, somnambulisme, fugue, en anderzijds lichamelijke symptomen (vgl. DSMII, 1968). In de 'Studiën über Hysterie' ligt de nadruk op deze laatsten. In de vroegste ziektegeschiedenissen die
in de 'Studien' zijn opgenomen, die van Anna O en Frau Emmy, spelen dissociatie-verschijnselen weliswaar een belangrijke rol,
maar in tegenstelling tot Breuer meent Freud dat in de bewustzijnssplitsing niet het wezenlijke van de hysterische aanleg is gelegen. Kenmerkend voor hysterie acht hij veeleer de hebbelijkheid
om het excitatie-quantum dat door bepaalde voorstellingen wordt
gewekt om te zetten in lichamelijke symptomen. "Wir erkennen demnach das für die Hysterie charakteristische Moment nicht in der
Bewusstseinsspaltung, sondern in der Zähigkeit
zur Konversion
und
dürfen als ein wichtiges Stück der sonst noch unbekannten Disposition zur Hysterie die psychophysische Eignung zur Verlegung so
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grosser Erregungssummen in die Körpermnervation anführen" (1894a,
p. 65).
Bi] de behandeling van de hysterische symptoomvorming bepaal
ik mi] daarom tot de lichamelijke symptomen en tot de door Freud
in de 'Studien' ontwikkelde theorie van de konversie. Een korte
karakteristiek van deze lichamelijke symptomen laat ik voorafgaan.
9.3.1.

De liehamelijke

symptomen

Van

hysterie

Bij de beschrijving van de lichamelijke symptomen van hysterie
kunnen we ons oriënteren op een betrekkelijk laat (1950, cfr.
Vogel, 1953) ontdekt artikel van Freuds hand, waarin hij een overzicht geeft van de hysterische Symptomatologie (1888/1891). In
dit overzicht volgt Freud getrouw het klassieke, door Charcot opgestelde ziektebeeld (vgl. Cesbron, 1909, p. 201 e.V.). Beschreven wordt de grote krampaanval die naar Charcots opvatting kenmerkend is voor hysterie in haar meest extreme vorm, de 'grande hysterie' . Deze aanval zet m met een typische aura (druk in het epigastrium, samensnoeren van de hals, enzovoort) en doorloopt m
zijn komplete vorm drie fasen, waarin achtereenvolgens epileptoïde
verschijnselen optreden, een fase van grote lichaamsbewegingen eindigend m een hallucinatoire fase.
Naast deze krampaanval, die slechts zelden in zijn komplete
vorm valt waar te nemen maar waarvan onderdelen in allerlei afgezwakte, gemaskeerde vormen voorkomen, zijn er de meer permanente
lichamelijke symptomen. In de 'Studien über Hysterie' valt de nadruk op deze 'Dauersymptome' (vgl. 1893 , p. 82). Freud behandelt
ze onder vier hoofdjes: stoornissen van de sensibiliteit, stoornissen van de zintuigfunkties, verlammingen en kontrakturen.
Tot de belangrijkste diagnostische aanwijzingen voor hysterie
behoren de stoornissen
van de sensibi li. lei t. Deze kunnen bestaan
in gevoelloosheid of juist overgevoeligheid voor tastpnkkels,
pijnpnkkels, druk- en temperatuurprikkels. Zo stelt Freud bij
Frau Emmy een hoge mate van anaesthesie aan het rechterbeen vast
(1895 , p. 125). Deze patiënte klaagt tevens over pijnen in het
gezicht, in de hand, arm, enzovoort. Mrs. Lucy vertoont een algenele vermindering van het pijngevoel (analgesie) bij een intakte
tastzin (ib. p. 162). Bij Fräulein Elisabeth is daarentegen sprake
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van een overgevoeligheid voor drukken en knijpen in spieren, een
hyperalgesie die zich over beide benen uitstrekt (ib. p. 197).
Naast deze stoornissen in de sensibiliteit doen zich bij hysterie stoornissen van de bijzondere zintuijfunktiea

voor. Breuers

patiënte Anna O lijdt bijvoorbeeld aan ernstige storingen van het
gezichtsvermogen, verenging van het gezichtsveld, dubbelzien.
Mrs. Lucy heeft haar reukvermogen verloren op twee geurgewaarwordingen na die haar steeds achtervolgen (1895 , p. 163).
Behalve tot de sensorische funkties strekt de hysterische symptoomvorming zich ook uit tot de spieren die door het willekeurige
zenuwstelsel worden beheerst. Vaak neemt dit de vorm aan van
lammingen:

ver-

Anna 0 lijdt aan een gedeeltelijke verlamming van de

nekmuskulatuur. Kenmerkend zijn ook funktionele stoornissen zoals
het niet kunnen staan of lopen, hoewel men de benen wel kan bewegen (astasie-abasie, vgl. Freuds patiënte Elisabeth, 1895 , p.
215) .
In plaats van verlammingen kunnen kontrak

turen

optreden. In

extreme mate is dit bij Anna 0 het geval; rechterarm en beide benen zijn op een gegeven moment volledig gekontraheerd in een gestrekte en naar binnen geroteerde stand. Tic-achtige kontrakties
van de gezichtsspieren doen zich voor bij Frau Emmy (1895 , p.
100) .
Voor al deze symptomen geldt, dat ook bij het zorgvuldigste
onderzoek geen enkele anatomische of fysiologische verandering te
vinden is die deze dysfunkties zou kunnen verklaren. Sterker nog:
medisch gezien zijn deze symptomen in veel opzichten onzinnig.
Het funktieverlies loopt helemaal niet parallel met de anatomische verhoudingen in het zenuwstelsel. Zo kan bijvoorbeeld een
anaesthetische plek op een arm een armbandvormig gebied beslaan,
wat gelet op de verdeling van zenuwuiteinden onzin is. De hysterie,
stelt Freud dan ook vast, "... ist ebenso unwissend in der Lehre
vom Bau des Nervensystems wie wir selbst, ehe wir's gelernt haben"
(1888/1891, p. 493). Het lijkt er veeleer op dat de symptomen de
populaire

opvatting

over de bouw van het lichaam volgen, volgens

welke bijvoorbeeld de arm eindigt waar de hand begint en 'dus'
ook een verlamming van de arm bij de pols kan eindigen (vgl.
1893 e , p. 5 2 ) .
Tenslotte valt bij hysterie vaak op dat het lichamelijke symp343

toom zo weinig bekonunernis wekt. Bij de angstneurose kan er een
gespannen bezorgdheid om de eigen gezondheidstoestand zijn, bij
hysterie daarentegen worden niet zelden de ernstigste defekten
met gelijkmoedigheid gedragen. Een dergelijke 'belle indifference'
valt Freud op bij Fräulein Elisabeth: "Sie ... trug das Leiden,
welches ihr Verkehr und Genuss verkümmerte, mit heitere Miene"
(1895d, p. 196).
9.2.2.

De

konversie-theorie

Freud stelt allereerst dat men niet dezelfde afleiding kan
geven voor alle lichamelijke symptomen van hysterie (1895 , p.
146). Deze symptomen komen op verschillende manieren tot stand,
er zijn meerdere mechanismen werkzaam. Hij voert in de 'Studien'
dan ook verschillende verklaringen aan. Zo wijst hij erop, dat
bepaalde opvallende bewegingsverschijnselen bij patiënten eenvoudig expressieve motorische responsies zijn. Het strekken van de
handen met gespreide en gekromde vingers, dat zich bij een van
zijn patiënten als een reflex herhaalt, is een beweging die behoort tot de uitdrukking van afgrijzen (ib. p. 147). Sommige rusteloze bewegingen hebben tot funktie excitatie, door pijnprikkels
ontstaan, af te voeren, zoals we bij de tandarts de vuisten ballen
om pijnprikkels af te leiden. Freud verwijst hier naar het door
Darwin ter verklaring van de emotionele expressie opgestelde principe van de 'afleiding van de excitatie'.
Daarnaast herleidt Freud sommige tic-achtige verschijnselen
zoals stotteren, klakken met de tong, tot het tegenwil-mechanisme
waarover hij eerder (1892/93) publiceerde. Ook grijpt hij terug op
een elders (1893 ) ontwikkelde theorie over ontoegankelijkheid van
lichaamsconcepten die de oorzaak zou zijn van sommige hysterische
verlammingen.
Ik laat deze verschillende verklaringen verder rusten en bepaal
mij tot de verklaring die centraal staat in de 'Studien über Hysterie': de konversie-theorie.
Э.3.2.1.

Het

begrip

'konversie'

Het menselijke probleem, de 'misère psychologique', die aan de
hysterie ten grondslag ligt verschilt niet van die welke tot fobievorming of dwangvoorstellingen leidt. Hystericus en dwangneuroti344

cus hebben met elkaar gemeen dat zi] beiden in hun leven gekonfronteerd worden met voorstellingen die ze als volstrekt onverenigbaar met hun meest dierbare opvattingen ervaren. In beide gevallen ook wordt de toevlucht genomen tot verdringing; dan echter schelden zich de wegen.
Kenmerkend voor de dwangneurose is dat de voorstellingen verdrongen worden maar het begeleidende affekt aanwezig blijft en
dan ten onrechte met andere voorstellingen gekombmeerd raakt.
Ook bij hysterie kan verdringing alléén geen eind maken aan het
affekt, aan de excitatietoestand waarmee de onverenigbare voorstellingen gepaard gaan. Deze excitatiehoeveelheid moet op een of andere manier verbruikt worden, en dit nu geschiedt bi] hysterie
door omzetting in lichaamsmnervaties waardoor lichamelijke symptomen ontstaan. "Bei der Hysterie erfolgt die Unschädlichmachung
der unverträglichen Vorstellung dadurch, dass deren
Erregungssumme ins körperliche
umgesetzt
wird, wofür ich den Namen der Konversion vorschlagen möchte (1894 , p. 63).
Freud legt een direkt verband tussen hysterische symptoomvorming en het niet afreageren van het affekt dat met bepaalde traumatische herinneringen is verbonden. De excitatie-hoeveelheden die
in het zenuwstelsel worden geproduceerd als gevolg van de traumatische gebeurtenissen, en die gëën afvoer vinden in een emotionele
expressie, worden omgezet, gekonverteerd, in zuiver lichamelijke
symptomen: "Man kann es hier nicht länger abweisen, Quantitäten
(wenn auch nich messbare) in Betracht zu ziehen, den Vorgang so
aufzufassen, als ob eine an das Nervensystem herantretende Summe
von Erregung in Dauersymptome umgesetzt würde, insoweit sie nich
ihrem Betrage entsprechend zur Aktion nach aussen verwendet worden ist" (1895d, p. 141).
Terwijl in deze omschrijvingen van de konversie sprake is
van de omzetting van een 'Erregungssumme', dat wil zeggen van een
fysiologische excitatiehoeveelheid, is Freuds woordgebruik op dit
punt niet konsekwent. Op andere plaatsen omschrijft hij konversie
als de omzetting van affekt in iets somatisch, als 'Affektverwandlung' (1894/1950, p. 95, 1895/1950, p. 124, 1895d, p. 210, 231).
Ook vinden we konversie bij herhaling gedefinieerd als 'Umsetzung
psychischer Erregung ins körperliche (1894 , p. 68, 1895 , p. 142,
222). Om de verwarring te kompleteren voert Freud tenslotte nog
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een term in die het midden lijkt te houden tussen affekt en excitatiehoeveelheid, namelijk 'Affektbetrag 1 . Hij doet dit in de nabeschouwing bij het geval van Fräulein Elisabeth, die ondermeer
aan

pijnen m

haar benen lijdt. Freud stelt dan: "Man hat

em

Recht die Theorie näher auf den Leib zu rücken und zu fragen:
Was ist es denn, was sich hier in körperlichen Schmerz verwandelt?
Die vorsichtige Antwort wird lauten: Etwas, woraus seelischer
Schmerz hätte werden können und werden sollen. Will man sich weiter wagen und eine Art von algebraischer Darstellung der Vorstellungsmechanik versuchen, so wird man etwa

dem Vorstellungskomple-

xe dieser unbewusst gebliebenen Neigung einen gewissen Affektbetrag zuschreiben und letztere Quantität als das Konvertierte bezeichnen" (ib. p. 233/4).
Met deze toelichting zijn we m e t wezenlijk gebaat, omdat de
term 'Affektbetrag', zoals reeds Mittenzwey

(1912) en na hem

Spehlmann (1953, p. 59) opmerkt, noch een duidelijk psychologisch
begrip is - Freud zet er elders (1894 , p. 74) onmiddellijk het
woord 'Erregungssumme 1 naast - noch voor een fysiologisch begrip
kan doorgaan.
Gesteld voor deze inkonsekwenties in de terminologie kan men
die critici alleen maar gelijk geven, die menen dat Freuds aarzeling tussen psychologisch en fysiologisch beschrijvingsniveau
nergens zo schrijnend aan het licht treedt als m

zijn formule-

ringen met betrekking tot de konversie (vgl. Holt, 1968). Men
voelt de dringende behoefte te vragen "Wat wordt nu precies gekonverteerd?" Iets psychisch (Affekt, psychische Erregung) in iets
fysiologisch

(lichaamsinnervaties)? Dan zou zich in de konversie

inderdaad een mysterieuze 'jump from the psychic into the organic'
(Szasz, 1972, p. 94) voltrekken. Of moet konversie veeleer zo
worden opgevat, dat de excitatiehoeveelheid die m

fysiologisch

vlak korrespondeert met het fenomeen dat we op psychologisch niveau affekt noemen, afvoer vindt in lichaamsinnervaties? Er
kleeft op dit punt een fundamentele onduidelijkheid aan Freuds
konversie-begrip. Bij de formalisering van dit begrip zal de voornaamste opgave dan ook zijn een interpretatie te vinden die het
mogelijk maakt op een konsistente

manier

over zowel de psycholo-

gische als de fysiologische kant van de hysterische symptoomvorming te denken.
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Blijft onduidelink wat precies bij de konversie in lichaamsinnervaties wordt omgezet, wèl is een nadere bepaling mogelijk van
de faktoren die de keuze van het symptoom bepalen.
9.3.2.2. De

synptoomkeuze

Bij de determinering van het lichamelijke symptoom kunnen drie
faktoren een rol spelen. In de eerste plaats is er de
азвоагаіге
doop gelijktijdigheid;
Freud spreekt ook wel van determinering
door toevallige coïncidentie (1895 , p. 244, 124). De konversie
richt zich o ρ die organen die op het beslissende, traumatische
moment het meest aktief, het sterkst geïnnerveerd waren: een
pijnlijk affekt dat tijdens een maaltijd ontstaat leidt tot braakneigingen; Anna 0 die door haar tranen heen op de klok poogt te
kijken en daarbij haar ogen sterk konvergeert heeft sindsdien
last van scheelzien; een meisje dat onder zeer emotionerende omstandigheden zangondemcht neemt krijgt last van haar stemorgaan.
Deze konversie op grond van gelijktijdigheid heeft niet alleen betrekking op motorische maar ook op sensorische innervaties. Mrs.
Lucy blijft voortdurend de sigarenrook ruiken die ze tijdens de
traumatische scène waarnam. Bij fräulein Elisabeth duurt de rheumatische pijn voort waarvan ze tijdens de traumatische periode
last had.
De konversie richt zich in de tweede plaats op die plek van
het lichaam die al eens de zetel van een organische aandoening was
en daarom een locus minons resistentiae vormt. Breuer ((1895/
1970, p. 167) spreekt hier over het principe
van de minste
weerstand,
en Freud verwijst ernaar als hij stelt dat een nieuw hysterisch symptoom zich het gemakkelijkst vormt in aansluiting aan
en naar analogie van een reeds voorhanden symptoom: "die Stelle,
wo es bereits einmal 'durchgeschlagen' hat, stellt einen schwachen Punkt dar, an welchem es auch das nächste Mal durchschlagen
wird" (I895d, p. 263).
Dit principe van de minste weerstand is niet steeds te scheiden van dat van de gelijktijdigheid. Het duidelijkst komt dit tot
uitdrukking in het geval van Fräulein Elisabeth, die in oorsprong
aan een lichte rheumatische pijn leed, welke pijn nu door de neurose, zoals Freud zegt, wordt benut, versterkt en bestendigd (ib.
p. 243). De selektie van dit symptoom wordt echter mede bepaald
347

door de gelijktijdigheid van deze rheumatische pijn met de traumatische episode of minstens met de herinnering aan deze episode.

Tenslotte is er de konversie

door

symbolzsering,

met welke

term Freud aanduidt dat het lichamelijke symptoom soms ontstaat
of versterkt wordt doordat het als zinnebeeldige uitdrukking fungeert voor de pijnlijke gedachten die de patiënt bezighielden maar
sedertdien verdrongen zijn. Een heftige gezichtsneuralgie blijkt
samen te hangen met een beledigende opmerking die de betrokkene
'als een klap in het gezicht' ervoer, een pijn in de hartstreek
hangt samen met een gebeurtenis die de patiënt 'een steek in het
hart gaf', pijn in de hiel houdt verband met de vrees om in
vreemd gezelschap niet korrekt te zullen 'optreden'.
In een aantal gevallen is hier het lichamelijke symptoom primair ontstaan op basis van gelijktijdigheid van een traumatische
gebeurtenis met een organische aandoening, en is het pas later,
bij andere traumatische voorvallen, als symbolische uitdrukking
gaan fungeren. In andere gevallen lijkt het symptoom rechtstreeks
als lichamelijke uitdrukking van een gedachte te ontstaan. Zo
waar een borende pijn in het voorhoofd herleidbaar blijkt tot het
'doordringend' aangekeken worden door een wantrouwige grootmoeder
(ib. p. 249). Het mechanisme van de symbolisering nadert hier,
aldus Freud, tot dat van de autosuggestie.
Als brug tussen de gedachte en het lichamelijke symptoom doen
de uitdrukkingen van de taal dienst. Het is daarbij vaak niet uit
te maken of bepaalde lichamelijke gewaarwordingen de persoon sensibel maken voor overdrachtelijke uitdrukkingen die m

de taal

ter beschikking staan om zijn situatie te verwoorden, of dat omgekeerd door de overdrachtelijke verwoording het letterlijke somatische verschijnsel wordt opgeroepen. Freud vermoedt dat hier een
intiemere relatie tussen spraakgebruik en lichamelijke reakties
in het spel is. In oorsprong zou het hier om spontane lichamelijke reakties gaan die tot het aangeboren repertoire van uitdrukkingsbewegingen behoren. We kunnen écht een prekordiale pijn voelen als iets ons bijzonder pijnlijk treft. Het taalgebruik is
waarschijnlijk in aansluiting aan deze reakties ontstaan, alleen
onderkent men deze letterlijke, lichamelijke oorsprong van het
taalgebruik niet meer.
Wellicht is het daarom onjuist over symbolisering te spreken,
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alsof het lichaam de taal tot voorbeeld neemt. Eerder is het zo,
dat hysterische symptoomvorming en taalgebruik hier uit dezelfde
bron putten (ib. p. 251).
Voor elke konversie, of deze nu op grond van gelijktijdigheid,
minste weerstand of symbolisering tot stand komt, geldt dat als
hij eenmaal heeft plaatsgevonden een associatie is ontstaan tussen de herinnering aan het pijnlijke voorval en het lichamelijke
symptoom. Bij iedere herhaling wordt deze associatie of 'Bahnung'
sterker, totdat de aktivering van de herinnering onmiddellijk het
symptoom uitlokt (vgl. Breuer, 1895/1970, p. 166). Tussen de gebeurtenissen die de herinnering aktiveren en het symptoom kunnen
voorts sekundaire associaties ontstaan, waardoor het symptoom
in bepaalde gevallen kan generaliseren naar een hele klasse van
gebeurtenissen (vgl. 1895 , p. 149/150).
9.3.2.3.
Intreden
van het
symptoom
Wanneer de konversie zich eenmaal heeft voorgedaan, wil dit
niet zeggen dat het symptoom er vanaf dat moment onafgebroken is.
Meestal verdwijnt het symptoom na verloop van tijd weer, om opnieuw in te treden wanneer geappelleerd wordt aan de pijnlijke
herinnering waaraan het zijn ontstaan te danken heeft. Dat deze
wisselingen in de intensiteit van het symptoom te maken hebben
met de aktivermg van de onderliggende herinnering kan Freud heel
duidelijk waarnemen bij zijn patiënte Elisabeth. Van de ogenschijnlijk spontane fluktuaties in het symptoom is er m e t éën die niet
door een gebeurtenis van de dag associatief is geprovoceerd. Steeds
is er een voorval aanwijsbaar dat de patiënt aan een of ander detail van het verdrongen voorstellingenkomplex heeft herinnerd
(1895d, p. 213).
Deze relatie tussen de intensiteit van het symptoom en de associatieve aktivermg van de herinnering wordt in het bijzonder
zichtbaar tijdens de therapie. Naarmate de therapeut dichter in
de buurt komt van de pathogène herinneringen meldt zich het symptoom sterker aan; het gaan 'meepraten': "... rief ich durch eine
Frage . . . e m e Erinnerung wach, so meldete sich zuerst eine
Schmerzempfindung meist so lebhaft, dass die Kranke zusammenzuckte und mit der Hand nach der schmerzende Stelle fuhr. Dieser geweckte Schmerz blieb bestehen, solange die Kranke von der Ennne349

rung beherrscht war ..." (ib. p. 212, 301).
Van een dergelijke associatieve provokatie is natuurlijk in
optima forma sprake als er opnieuw eenzelfde gebeurtenis plaatsvindt als die welke de onverenigbare voorstellingen met zich meebracht. Dit kan ertoe leiden dat de oude gebeurtenis zodanig geaktiveerd wordt dat hij in het bewustzijn terugkeert, waarbij
het excitatiequantum dat de aktuele gebeurtenis wekt zich voegt
bij dat van de vroegere. Bij de daaropvolgende hernieuwde konversie zal dan een grotere excitatiehoeveelheid omgezet worden in
lichaamsinnervaties wat tot een verheviging van het symptoom leidt.
Deze summatie van excitatiehoeveelheden maakt ook een verklaring
mogelijk voor het verschijnsel dat een aantal traumatische voorvallen aanvankelijk geen symptoomvorming tot gevolg heeft, totdat
een gebeurtenis plaatsvindt die al deze herinneringen aktiveert
en die tevens de druppel (excitatie) levert die de emmer doet overlopen.
Een symptoom kan daardoor met een reeks traumatische herinneringen samenhangen die elk voor zich niet voldoende waren voor
symptoomvorming, maar wier optelling tenslotte het symptoom deed
ontstaan (ib. p. 242).
Het feit dat de associatieve aktivermg van de pijnlijke herinnering het optreden van het symptoom beïnvloedt, betekent dat
het voor een deel afhangt van de omgeving waarin de patiënt verkeert of het symptoom een permanent dan wel intermitterend karakter zal dragen. Een omgeving die voortdurend aan het pijnlijke
voorval herinnert, of zelfs nog steeds tot nieuwe pijnlijke voorvallen aanleiding geeft, zal aan het symptoom een meer permanent
karakter verlenen (ib. p. 233). Omgekeerd zal het symptoom zich
slechts met tussenpozen voordoen als er alleen zo nu en dan iets
gebeurt dat aan de onverenigbare voorstellingen herinnert (vgl.
de heftige gezichtsneuralgie van Frau Cäcilie, "... die zwei bis
dreimal im Jahre plötzlich auftrat", ib., p. 245).
Hoewel de permanentie van het symptoom dus voor een deel herleidbaar is tot associatieve provokatie van de onderliggende herinnering, is het de vraag of bij de onorderbroken
aanwezigheid
van symptomen gedurende maanden en jaren ook een kontinue aktiven n g van herinneringen mag worden verondersteld. Illustratief is
het door Freud terloops vermelde geval van de zangeres die sinds
350

verscheidene pareri aan een kontraktuur van de kaakspieren li^dt,
waardoor ze niet in staat is haar kaken verder dan een vingerbreedte van elkaar te krijgen. Dit, terwijl de oorspronkelijke
aanleiding al lang haar betekenis verloren heeft (ib. p. 237).
Kontinue aktivering van de pijnlijke herinnering gepaard gaande
met een kontinue konversie, lijkt hier niet aannemelijk, te minder
waar dergelijke kontrakturen ook gedurende de slaap aanwezig blijven (1888/1891, p. 492). Veeleer moet hier gedacht worden aan een
blijvende modifikatie m het neurofysiologische substraat, die
ook voortduurt als de herinnering niet geaktiveerd is. Uit hetgeen Freud over deze permanente symptomen schrijft mag men inderdaad opmaken, dat bij de konversie het excitatiequantum soms m
één keer in een blijvende blokkering of mnervatie wordt omgezet.
In deze richting wijzen formuleringen waarin de konversie wordt
omschreven als een proces waarbij een excitatiequantum als het
ware op een vals somatisch spoor 'geparkeerd' raakt en van daaruit weer terug kan vloeien naar zijn psychische oorsprong: "...
die auf einen falschen Weg (in die Körpennnervation) gedrängte
Erregung gelangt mitunter zur Vorstellung zurück" (1894 , p. 64).
Het chronische symptoom berust in dit geval niet op een voortdurend herhaalde konversie, maar op een gewijzigde, abnormale verdeling van de stabiele excitatie-hoeveelheden over het zenuwstelsel
(vgl. 1888/1891, p. 493, 1894a, p. 64).
Evenals de dwangvoorstelling brengt het hysterische symptoom
de betrokkene slechts een twijfelachtig voordeel. De onverenigbare voorstellingen gaan nu niet langer met een onaangename affekttoestand gepaard maar met een lichamelijk ongemak. Omdat deze
voorstellingen hun affekt verloren hebben kunnen ze gemakkelijker
genegeerd worden, ze prikkelen niet langer tot reproduktie. De
konversie bevordert dus de verdringing (1894 , p. 64, 1895 , p.
234). Bij geslaagde konversie is het voorstellingenleven van de
patiënt weer 'widerspruchsfrei' geworden, wat echter bekocht moet
worden met een blijvend lichamelijk symptoom.
3.3.3. Konversie

in het

model

van de

afreageertheorie

De lichamelijke symptoomvorming bij hysterie vormt nog steeds
een onopgehelderd probleem. Even raadselachtig als de verlamming,
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blindheid, enzovoort, die kunnen worden opgewekt door verbale
mstruktie onder hypnose. Uitgebreid onderzoek heeft inmiddels
ledere twijfel over de echtheid, dat wil zeggen het niet-gesimuleerde karakter, van de gekonstateerde verschijnselen weggenomen
(vgl. Nemiah, 1967a, Woodruff, Clayton & Guze, 1969, Gross & Zimmermann, 1965, 1970, Ullmann & Krasner, 1975, p. 250 e.V.). Dit
onderzoek maakt tegelijk duidelijk dat men zijn hoop niet moet
stellen op ëên algemeen geldige verklaring. Hoe gecompliceerd het
samenspel van faktoren is dat alleen al de pijnbeleving bepaalt,
valt te leren uit het werk van Melzack (1973). En hier gaat het
slechts om één symptoom uit het palet van de hysterische Symptomatologie.
Tegen deze achtergrond moeten wij erkennen, dat Freuds konversietheone niet meer dan een globale formule geeft: in een psychische konfliktsituatie wordt het begeleidende excitatiequantum (affekt, affektquantum, psychische excitatie) niet langs de gebruikelijke weg van de emotionele expressie ontladen, maar omgezet
in inadekwate innervaties. Deze innervaties treden op in die lichaamsdelen die op het moment van de konversie sterk geïnnerveerd
zijn en/of een fysiek zwakke plek vormen, dan wel een symbolische
funktie kunnen vervullen.
Afgezien van het feit dat deze formule zeer globaal is en
daarom veel vragen onbeantwoord laat, is zij op het essentiële
punt, namelijk wát er gekonverteerd wordt, onduidelijk. Willen we
kunnen aangeven hoe de konversie in het tot nu toe beschreven model van de afreageertheone verloopt, dan is het allereerst nodig
nauwkeurig de betekenis en onderlinge relatie vast te stellen van
de begrippen 'Erregungssumme1, 'Affekt', 'Affektbetrag' en 'psychische Erregung'. Deze begrippen hebben we in feite al diepgaand
onderzocht in de hoofdstukken die wij aan het affekt in de afreageertheone wijdden.
Waar het dan ook op aan komt is de konsekwenties na te gaan die
de formalisering van Freuds af f ekttheone heeft voor de interpretatie van het konversiebegnp.
9.3.3.1.
Begrbpsverheldering
Ordent men Freuds denkbeelden over affekt, in het bijzonder
het sexuele affekt, dan blijkt dat Freud over affekt spreekt als
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er een fysiologische excitatietoestand optreedt in samenhang met
voorstellingen, en zich een cognitief proces voltrekt waardoor de
eigen toestand als een specifieke affekttoestand wordt geëvalueerd. Deze opvatting komt, naar wij zeiden, nauw overeen met de
moderne attributietheorie over affekt. Werken we haar uit dan veronderstelt zi] een 'multilevel'-benadering van het verschijnsel
affekt, waarin een fysiologisch subsysteem interakteert met een
cognitief subsysteem.
Het kernprobleem nu van Freuds affekttheorie en daarmee ook
van het konversiebegnp is gelegen in het feit, dat Freud niet doorziet hoe een systeem waarin het om fysische excitaties gaat gekoppeld kan worden aan een systeem waarin het om psychische zaken zoals voorstellingen gaat. Hoewel hxj met zoveel woorden een affekttheorie formuleert waarin 'Erregungssummen' en voorstellingen elkaar wederzijds beïnvloeden, veronderstelt dit naar zijn besef op
een of andere manier een grensverkeer over een 'somatisch-psychische Grenze'. Vanuit zijn natuurwetenschappelijke achtergrond kan
Freud hier geen genoegen nemen met een naïef interaktionische voorstelling van zaken (zie paragraaf 4.5). Hoe de wederzijdse beïnvloeding van psychische en fysische verschijnselen mogelijk kan
zijn blijft voor hem echter een onopgelost probleem. Hij moet daarom zijn toevlucht nemen tot een dubbelzinnig naast elkaar gebruiken van psychologische en fysiologische begrippen ('Erregungssumme' naast 'Affektbetrag' en 'psychische Erregung1). In deze inkonsistentie weerspiegelt zich wat Holt noemt 'Freud's inability to
reach a satisfactory position in relation to the mmd-body problem'
(Holt, 196Θ, p. 209) .
Het is de analogie met informatieverwerkende systemen die bij
ons de aarzeling wegneemt om een fysiologisch systeem gekoppeld
te denken aan een systeem dat in geheel andere, psychologische
termen beschreven moet worden (zie Hoofdstuk 5 ) . Het wordt daar
door mogelijk Freuds formuleringen aangaande affekt konsistent
weer te geven. Wat Freud in de omschrijving van konversie met de
term 'Erregungssumme' aanduidt komt dan overeen met het totale excitatiequantum zoals dit zich uitdrukt in de autonome arousal en
muskulaire aktivatie die op een gegeven moment m het organisme
optreden. Onder 'affekt' kan worden verstaan de subjektieve erva
ring van deze lichamelijke excitatietoestand in het licht van aan353

wezige cognities, en de term 'Affektbetrag' kan worden opgevat
als aanduiding voor de af f ektmtensiteit. Hoe het begrip 'psychische Erregung' moet worden verstaan zullen we dadelijk zien.
Terwijl in Freuds definities de konversie gelijktijdig en door
elkaar op twee beschrijvingsniveaus, het psychologische en het fysiologische, wordt omschreven, kunnen we nu een omschrijving van
konversie geven waarin deze twee niveaus van elkaar onderscheiden
worden en tevens de samenhang tussen beiden wordt uitgedrukt.

Kon-

versie
is het procer, uaarbz-j een arousaltoestand
die normaal
tot
een affektoeleving
leidt,
een afüijkend
verloop
neemt
waardoor
somatische
verschijnselen
optreden
die maken dat de eigen toes tand
niet langer geëvalueerd
vordt als een affekttoestand
maar als een
lichamelijk
ziek
zijn.
Vergelijken we deze omschrijving met de verschillende omschrijvingen die Freud van konversie geeft dan dekt zij Freuds formuleringen. Konversie is in deze interpretatie inderdaad zowel een
omzetting van een fysiologische 'Erregungssumme' als de omzetting
van affekt. Het woord 'omzetting' heeft m

beide gevallen echter

niet dezelfde betekenis, maar verwijst naar processen die zich
op verschillende niveaus in één 'multilevel'-systeem afspelen.
'Omzetting' in de eerste betekenis heeft louter betrekking op het
andere verloop dat de autonome arousal en de aktivatie van het motorische systeem nemen, hetgeen resulteert in afwijkende innervaties. 'Omzetting' in de tweede z m , van affekt in lichamelijke
symptomen, verwijst naar het meeromvattende proces dat zich zowel op fysiologisch als op cognitief niveau voltrekt, en waarbij
een afwijkende innervatietoestand optreedt

(omzetting in de eer-

ste z m ) welke tevens tot een andere cognitieve evaluatie leidt
waardoor géén affekt wordt ervaren maar een lichamelijke ziektetoestand. 'Affektverwandlung' is in dit verband een uitdrukking
die in haar beknoptheid gemakkelijk kan worden misverstaan, omdat
zij de indruk wekt alsof in de konversie affekt rechtstreeks
wordt omgezet in lichamelijke symptomen. Konversie kon daardoor
synoniem worden met een mysterieuze 'jump from the psychical into
the organic'. De 'multilevel'-interpretatie van Freuds theorie
laat echter zien, dat het mogelijk is over konversie van affekt
te spreken zonder dat daarbij een geheimzinnige omzetting van
iets psychisch in iets fysisch wordt verondersteld.
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Uit de bovenstaande omschrijving komt het konversieproces naar
voren als een proces dat ons in zekere zin vertrouwd voorkomt. Arousal die op abnormale innvervaties uitloopt, waardoor m plaats van
een affekt een ziektegevoel optreedt is een proces dat we eerder
tegenkwamen bi] de angstneurose (zie paragraaf 9.1.2). Er lijkt
met andere woorden een sterke overeenkomst te bestaan tussen het
konversie-mechanisme en het mechanisme dat bij de angstneurose werkzaam is. Dat we met deze interpretatie van het konversieproces op
de juiste weg zijn, vinden we bevestigd in Freuds verhandeling
over de angstneurose waarin hij de nauwe verwantschap tussen beide
neurosen onderstreept. "Hier wie dort tritt an Stelle einer psychische Verarbeitung eine Ablenkung der Erregung in das Somatische
ein; der Unterschied liegt bloss darin, dass die Erregung, in deren Verschiebung sich die Neurose äussert, bei der Angstneurose
eine rein somatische (die somatische Sexualerregung), bei der
Hysterie eine psychische (durch Konflikt hervorgerufene) ist"
(1895b, p. 342).
Het interessante van deze uitspraak is, dat zi] ons tevens een
verklaring in de schoot werpt voor de tot nu toe onopgehelderde
uitdrukking 'psychische Erregung'. Hiermee blijkt eenvoudig de excitatie te worden bedoeld die door voorstellingen wordt gewekt,
dat wil zeggen die haar oorsprong m het psychische vlak heeft,
in tegenstelling tot excitatie die een puur fysiologische oorzaak
heeft. Dat voorstellingen tot de produktie van excitatie kunnen
leiden, en wel excitatie in puur fysiologische zin, werd in paragraaf 4.2.2 uitvoerig uiteengezet. Duidelijk wordt nu ook dat wanneer Freud de konversie omschrijft als "die Umsetzung psychischer
Erregung in körperliche Dauersymptôme" (1895 , p. 142) m e t de
omzetting van iets psychisch in iets fysisch wordt bedoeld, maar
het inadekwate verloop van een fysiologische excitatietoestand.
Is er dus een overeenkomst tussen het konversieproces en het
proces dat aan de angstneurose ten grondslag ligt (wat zich ook
uitdrukt in de Symptomatologie: benauwdheid, hartkloppingen,
paraesthesieën kunnen bij beiden voorkomen, vgl. 1895 , p. 341),
deze overeenkomst blijft beperkt tot stoornissen die de autonome
lichaamsfunkties betreffen. Kenmerkend voor de konversie is daarentegen dat deze tot afwijkende mnervaties in het willekeurige
zenuwstelsel en de zintuigsystemen leidt, waardoor zulke ver355

schijnselen als verlammingen, kontrakturen, blindheid, enzovoort,
kunnen ontstaan.
Uitgaande van deze opvatting van het konversieproces willen
we nu nauwkeuriger bezien hoe de konversie in het model van de
afreageertheone kan worden ingepast.
9.3.3.2.
Inpassing
van de konversie
in het model
Willen we de konversie in het model van de af reageertheone
weergeven dan stuiten we allereerst op de moeilijkheid dat in het
tot dusver beschreven model het lichaam nogal summier vertegenwoordigd is. Er is een Autonoom Responsie Systeem dat alleen ongedifferentieerde arousal produceert, en er is een Motorisch
Responsiesysteem dat alleen de gelaatsspieren omvat. Simulatie
van een redelijk brede skala van hysterische symptomen zou minstens uitbreiding vereisen van het motorisch responsiesysteem tot
de gehele skeletmuskulatuur en toevoeging van de zintuigsystemen.
Een dergelijke uitbreiding is echter alleen zinvol als we kunnen
aangeven hoe deze lichaamssystemen met de rest van het model samenhangen, hoe bijvoorbeeld een intentie in een motorische handeling wordt omgezet of hoe zintuigelijke invoer tot conceptuele
representaties wordt verwerkt. Het behoeft nauwelijks betoog dat
we daarmee in vragen verzeild raken waarop Freud geen antwoord
geeft. Toevoeging van deze lichaamssystemen zou, ook zonder een
komplete specifikatie van relaties met de rest van het model,
niettemin te rechtvaardigen zijn als Freuds theorie gedetailleerde uitspraken zou bevatten omtrent de wijze waarop een excitatietoestand die tengevolge van konflikterende voorstellingen ontstaat
tot afwijkende innervaties in deze lichaamssystemen kan leiden.
Op dit punt laat de konversietheone ons echter geheel in de steek.
Het enige wat de theorie zegt is, dat aanwezige motorische of sensorische innervaties, die hetzij in de situatie saillant zijn,
hetzij met een organische aandoening samenhangen, worden versterkt.
Er valt kortom wat de fysiologische kant van het konversieproces betreft niet zoveel te formaliseren. Het heeft daarom weinig
zin om een formalisering na te streven waarbij aan de gehele skala van lichamelijke symptomen in het model een plaats wordt gegeven. Van meer belang is het om aan te geven hoe in het model van
de af reageertheone de konversie in principe verloopt, en dat kan
356

kan ook zonder uitbreiding van het model met andere lichaamssystemen.
Gegeven het feit dat de konversie in een versterking van een
aanwezige lichamelijke responsie bestaat, kan het principe van de
konversie worden geïllustreerd aan de hand van een motorische responsie die de gelaatsspieren betreft. Om de gedachten te bepalen
kan men hier bijvoorbeeld denken aan een door een organische aandoening veroorzaakte clonische trekking van de mondhoeken. In het
model (zie Figuur 16, Hoofdstuk 8) kan deze trekking in eerste instantie worden teweeggebracht door externe invoer in het motorische responsie systeem. Dat wil zeggen de subroutine die de stand
van de mondhoeken berekent, krijgt waarden toegevoegd - niet van
binnen het model maar rechtstreeks door de onderzoeker (simulator)
- die in regelmatige samentrekkingen van de mondhoeken resulteren.8
Het gehele konversieproces kan nu binnen het model als volgt worden weergegeven.
Het uitgangspunt is hetzelfde als dat voor de vorming van
dwangvoorstellingen: er doet zich een episode voor die de blokkering van een belangrijke doelstelling behelst. De conceptuele representatie van deze episode in het BEWUSTZIJN gaat gepaard met
hoge geïndiceerde Arousalwaarden (IA), die in een daadwerkelijke
AROUSAL en expressieve motorische responsies worden omgezet. Deze
toestand wordt als een zo pijnlijke AFTEKTtoestand geëvalueerd
dat verdringing plaatsvindt. Wat resteert is een sterk geaktiveerde episodische representatie (ALIST) waarvan slechts fragmenten
tot het bewustzijn doordringen en die vergezeld gaat van intense
AROUSAL en motorische aktiviteit. Terwijl nu bij de dwangneurose
deze toestand als een affekttoestand wordt geëvalueerd, welke affekt vervolgens tot mis-attnbutie, dat wil zeggen tot een stoornis in het cognitieve vlak voert, treedt bij hysterie een stoornis
in het fysiologische subsysteem op. Er treedt een omzetting of
'Verschiebung' van excitatie op waardoor in plaats van een arousaltoestand een afwijkende lichamelijke responsie ontstaat.
Uit het gebruik van de term 'verscnuiving' kan niet anders
worden begrepen dan dat het excitatiequantum dat zich in arousal
en motorische expressies had moeten uitdrukken nu geïnvesteerd
wordt in de versterking van een toevallig voorhanden lichamelijke
responsie. Wanneer we dit proces zo getrouw mogelijk in het model
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van de afreageertheorie weergeven, dan komt het er op neer dat
de geïndiceerde arousalwaarde (IA) die bi] de geaktiveerde herinnering behoort niet langer in arousal en expressieve responsies
wordt omgezet, maar als mdikator dient voor de versterking van de
toevallig aanwezige responsie ( m ons voorbeeld een spastische
mondtrekking). Om dit proces als programma te kunnen inbouwen is
het nodig te weten onder welke konditie deze verschuiving gaat optreden. Normatief is hier het totale excitatiequantum dat het zenuwstelsel kan verdragen (vgl. 1895d, p. 242, Breuer, 1895/1970,
p. 163). Binnen het model betekent dit dat er een geïndiceerde
Arousal Norm (IAN) moet worden aangenomen, bij overschrijding
waarvan de konversie (in fysiologische zin) plaatsvindt. Het Autonome Responsiesysteem en het Motorische Responsie Systeem, die
voortdurend de geïndiceerde Arousal (IA) aflezen, worden van deze
norm voorzien. Overtreft de geïndiceerde Arousal de norm dan wordt
hij niet langer in arousal en expressieve responsies omgezet,
maar als Indikator gebruikt voor de intensivering van een aanwezige afwijkende responsie. Meer konkreet: indien IA groter is dan
IAN, dan lezen het arousalsysteem en het motorische responsiesysteem (voorzover dit de normale expressieve responsies genereert)
géén geïndiceerde arousal meer af (IA = 0 ) . Dienovereenkomstig
verdwijnt de arousal en verliezen de expressieve responsies hun
intensiteit (vgl. paragraaf 6.3.4). Daarentegen worden de aanwezige afwijkende responsies in evenredigheid met de geïndiceerde
arousal versterkt.
Deze ene fysiologische verandering nu heeft binnen het model
verreikende gevolgen; gevolgen welke strikt bepaald worden door
de wetmatigheden van het model. Het wegvallen van de arousal en
expressieve responsies en daarnaast het optreden van een lichamelijk symptoom leidt allereerst tot een geheel andere EVALUATIE
van de eigen toestand. Waar eerst een hevig affekt ervaren werd,
wordt deze affektintensiteit nu sterk gereduceerd; in plaats daarvan treedt een lichamelijke klacht op de voorgrond. De konversie
is daarmee een feit: arousal en affekt zijn verdwenen, waarvoor
m de plaats een lichamelijk symptoom is gekomen.9
De konsekwenties van de konversie reiken echter nog verder.
Omdat de affektintensiteit sterk afgenomen is, daalt het AFFEKT
onder de waarde die voor de funktie REPRODUKTIE het kritenum is
358

om de reproduktie van een episodische representatie voort te zetten. Zoals Freud het uitdrukt: de betreffende herinnering is 'affektloos' geworden, waarmee de prikkel tot reproduktie is komen te
vervallen. Het niet langer reproduceren van de herinnering zal ertoe leiden dat de aktivatiedrempels van de betreffende conceptualisaties stijgen; ze zullen minder snel geaktiveerd en daarmee
minder snel tot het bewustzijn doordringen. De konversie bevordert
derhalve de verdringing.
Twee vragen kunnen hier een nadere precisering brengen. In de
eerste plaats kan mer zich afvragen waarom deze versterking van een
aanwezige lichamelijke responsie bij een hoog niveau van geïndiceerde arousal niet ook bij de dwangneuroticus voorkomt. Is het
omdat bij hem toevallig geen motorische of sensorische responsies
aanwezig waren die voor versterking in aanmerking kwamen? Of is
het eerder zo dat de hystericus zich van de dwangneuroticus in aanleg onderscheidt, door een speciale gedisponeerdheid tot versterking van lichaamsinnervaties bij een hoog arousalniveau?
Freud is de laatste mening toegedaan (vgl. 1895 , p. 180/181),
wat in termen van het model betekent dat de parameter IAN bij de
dwangneuroticus hoog, bij de hystericus relatief laag is.
De tweede vraag heeft betrekking op de herhaling van het symptoom bij heraktivenng van de pijnlijke herinnering. Het hier beschreven mechanisme van de hysterische symptoomvorming impliceert
in feite dat de konversie steeds opnieuw moet plaatsvinden, namelijk iedere keer als de betrokken herinnering wordt geaktiveerd
en de geïndiceerde Arousal Norm (IAN) overschreden wordt. De
vraag is dan hoe hetzelfde symptoom opnieuw kan ontstaan, ook als
bijvoorbeeld de organische aandoening die aanvankelijk voor een
afwijkende responsie zorgde inmiddels over is. Bovendien voldoet
dit mechanisme niet aan Freuds beschrijving welke leert dat aktivenng van herinneringen vaak helemaal geen arousal meer uitlokt,
maar 'nach den Gesetzen der Assoziation' meteen het symptoom oproept.
Met name Breuer (1895/1970, p. 166 e.ν.) wijst er op dat hier
een leereffekt in het spel is. Is één maal het symptoom opgetreden dan is er een verbinding ontstaan tussen de herinnering en
het symptoom. Bij iedere herhaling zal deze verbinding beter gefaciliteerd ('gebahnt') raken, totdat de aktivermg van de herin359

nering onmiddellijk het symptoom uitlokt en arousal nauwelijks
meer optreedt. In het tot nu toe beschreven mechanisme zal derhalve aan het ontstaan van een associatie tussen herinnering en
symptoom een plaats moeten worden gegeven, waarbij tevens het facilitatie-effekt dient te worden verdiskonteerd.
De associatie tussen herinnering en symptoom kan worden geprogrammeerd door een wijzer (SYMPTOOMINDIKATOR) in de geheugenrepresentatie aan te brengen, die wordt afgelezen door het motorische
responsiesysteem. Het facilitatieëffekt houdt in wezen in, dat
de geïndiceerde Arousal Norm waarbij het symptoom geïnstantieerd
wordt steeds lager komt te liggen. Bij iedere herhaling van de
konversie dient deze norm, voorzover het deze specifieke herinnering en dit specifieke symptoom betreft, met een fraktie verlaagd
te worden. Dit effekt kan op verschillende manieren geprogrammeerd
worden. Een manier is om de geheugenrepresentatie behalve van een
symptoomindikator van een facilitatiefaktor (0<FF<1) te voorzien, die iedere keer met een fraktie wordt verlaagd. Het autonome en motorische responsiesysteem lezen zowel de geïndiceerde
arousal als deze facilitatiefaktor af die de huidige waarde van
de IAN (=FF * IAN) bepaalt. Zodra deze norm overschreden wordt,
wordt geen arousal meer geproduceerd, maar gaat het motorisch responsiesysteem tot produktie van het symptoom over, en wel met een
intensiteit die evenredig is aan het geïndiceerde arousalmveau.
Het hier beschreven mechanisme komt tegemoet aan de associatie-principes die volgens Freud de symptoomproduktie beheersen.
Veelvuldige aktivering van de herinnering zal ertoe leiden dat de
facilitatie zodanig toeneemt, dat aktivering van de herinnering
op den duur meteen het symptoom oproept, terwijl arousal en in het
verlengde daarvan affekt achterwege blijven. Daarmee is de figuur
verkregen van de patiënt die, hoewel hij veelvuldig van een symptoom last heeft, zijn kwaal met een 'belle indifference' verdraagt.
Volgens dit mechanisme zal daarnaast het symptoom zich des te
krachtiger aanmelden naarmate de herinnering sterker geaktiveerd
en dientengevolge het geïndiceerde arousalmveau hoger is. Het
fenomeen van het 'Mitsprechen' van symptomen bij aktivering van
pijnlijke herinneringen heeft daarmee binnen het model een plaats
gekregen. 10
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Is met deze formalisering van het konversieproces aangegeven
hoe binnen het model van de afreageertheone het hysterische symptoom ontstaat, deze formalisering is niet kompleet als niet ook
wordt aangegeven hoe het symptoom weer tot verdwijnen kan worden
gebracht.
De therapie bestaat in het algemeen daarin dat pathogène episodes in het bewustzijn worden teruggebracht doordat de therapeut
conceptualisaties aanbiedt die een geheugenrepresentatie zodanig
aktiveren dat deze tot het bewustzijn doordringt. ledere keer als
een Fragment van de episode in het bewustzijn terugkeert zal de
geïndiceerde arousal die bij dit bewuste fragment behoort in arousal en motorische expressies worden omgezet, waarna deze geïndiceerde arousal met een fraktie wordt verlaagd (zie paragraaf
6.7.2). Dit zal er na verloop van tijd toe leiden dat de traumatische episode geen arousal en motorische responsies meer wekt.
Welke invloed heeft dit therapeutische proces nu op de symptoomproduktie? Symptoomproduktie treedt op als de totale geïndiceerde arousal, dat wil zeggen de som van de geïndiceerde arousal
die behoort bij de bewuste ên bij de geaktiveerde, met-bewuste
conceptualisaties (ΙΑ=ΙΑ, +Xb * IA
, , vgl. paragraaf 6.3.4)
de geïndiceerde Arousal Norm overschrijdt. De konversie bestaat
dan daarin dat een aanwezige lichamelijke responsie in evenredigheid met deze geïndiceerde arousal wordt versterkt. Freuds beschrijving van het afreageerproces maakt hier echter een extra
klausule nodig. Deze beschrijving impliceert dat voorzover geheugenfragmenten bewust worden ze (1) met arousal en motorische expressies gepaard gaan en (2) een afreageereffekt optreedt, dat
wil zeggen de bij deze fragmenten behorende geïndiceerde arousal
voortaan met een fraktie is verlaagd. Voor het autonome en motorische responsiesysteem houdt dit in dat indien de geïndiceerde
Arousal Norm (IAN) overschreden wordt inderdaad konversie plaatsvindt, maar tevens voorzover fragmenten tot het bewustzijn doordringen arousal en motorische expressies worden geproduceerd in
evenredigheid met de geïndiceerde arousal die bij deze bewuste
fragmenten behoort (IA, ) , waarna deze IA,
wordt gereduceerd.
De relatie tussen afreageren en symptoomproduktie is daarmee
binnen het model vastgelegd. Naarmate de therapeut er in slaagt
meer van de pathogène herinnering in het bewustzijn te brengen,
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zal de bij de gehele episode behorende geïndiceerde arousal sterker afnemen. Daar de symptoomintensiteit een funktie is van de
totale geïndiceerde arousal, zal het symptoom naar rato in intensiteit afnemen, totdat de episode geen arousal meer indiceert,
waarmee ook het symptoom verdwenen is.
Bij het proces van konversie zoals het nu is geformaliseerd
wordt de symptoomkeuze bepaald door de gelijktijdige aanwezigheid
van een specifieke lichamelijke responsie. Het betreft hier dus
de konversie op grond van gelijktijdigheid of minste weerstand.
Naar wij zagen onderscheidt Freud echter nog een andere vorm van
konversie, de konversie door symbolisering. Is deze in het model
in te passen?
5.3.3.3. Konversie
door
symbolisering
Bij de konversie door symbolisering hangt de aard van het
symptoom samen met de betekenis van de traumatische situatie zoals die door de patiënt overdrachtelijk wordt uitgedrukt in een
uitspraak waarin juist dát lichaamsdeel centraal staat waarin ook
het symptoom optreedt. Voorbeeld: symptoom 'pijn in het gezicht';
situatie: 'belediging'; uitdrukking: 'als een klap in mijn gezicht: ' .
In zijn zuiverste vorm houdt konversie door symbolisering in
dat de overdrachtelijke uitdrukking het symptoom verwekt,
doordat
deze uitdrukking zó pregnant iemands situatie weergeeft dat de
figuurlijke lichaamstaal tot letterlijke verschijnselen in het
betreffende lichaamsdeel leidt. Een formalisering nu van de konversie-door-symbolisering binnen het model van de afreageertheorie stelt ons voor problemen die in het bestek van deze studie
niet zijn op te lossen. Er is allereerst de vraag hoe metaforen
begrepen worden, in het bijzonder welke representatieschema's een
koppeling tussen onderwerp en bepaler (datgene waarmee het onderwerp vergeleken wordt) mogelijk maken (vgl. Beardsley, 1967).
Binnen de psychologie staat het onderzoek en de theorievorming
met betrekking tot deze vragen nog in de kinderschoenen (vgl. Malgady & Johnson, 1976, Verbrugge & McCarrell, 1977). De door Schänk
& Abelson ontwikkelde theorie over kennisstrukturen is aan het
onderwerp van de metafoor nog nauwelijks toegekomen (vgl. Schänk
& Carboneil, 1978). Oplossing van het representatieprobleem al362

lëén is echter niet voldoende. Ook de relatie tussen deze conceptuele strukturen en lichamelijke responsies zal moeten worden uitgewerkt. In paragraaf 6.4.1 zijn we kort ingegaan op de voorwaarden waaraan een computerprogramma moet voldoen dat bij de verwerking van conceptualisaties tevens onwillekeurige motorische responsies vertoont. We moesten vaststellen dat de realisering van
een dergelijk programma nog jaren van onderzoek zal vergen.
Tegen deze achtergrond moeten we konkluderen dat Freuds summiere opmerkingen over de konversie door symbolisering onvoldoende aanknopingspunten bieden om een formalisering mogelijk te maken.
9.3.4.

Епкеіе

kant

tekemngen

Samenvattend kan de konversie geïnterpreteerd worden als een
proces in een 'multilevel'-systeem, waarbij een afwijkend verloop
van een fysiologische arousaltoestand tot een gewijzigd attributieproces leidt, waardoor affekt verdwijnt terwijl een symptoom
ontstaat. Met deze interpretatie komt het zwaartepunt van Freuds
konversietheorie bij de fysiologische komponent van het proces te
liggen. Raadselachtig in de konversie is niet het verdwijnen van
affekt; het is in het onderzoek naar de totstandkoming van de
emotie een solide gegeven dat de af f ektmtensiteit afneemt met de
daling van het arousalniveau. Raadselachtig is veeleer de afname
van de arousal en de afwijkende innervaties die Freud in dat verband bij hysterie veronderstelt. Hoe deze innervatieprocessen verlopen beschrijft hij niet. We moeten het hier stellen met de algemene formule 'Verschiebung von Erregungssummen';
Hoewel we ons best hebben gedaan om m het model van de afreageertheone deze verschuiving zo getrouw mogelijk weer te geven,
klemt toch het allermeest de vraag welk konkreet neurofysiologisch
proces aan deze formalisering zou kunnen beantwoorden. In het model verdwijnt inderdaad de arousal en wordt in plaats daarvan een
specifieke lichamelijke responsie versterkt, maar hoe moet men
zich dit proces tegen de achtergrond van onze huidige kennis van
neuro-anatomie en -fysiologie voorstellen? Is er wel zo'n proces
denkbaar?
In het kader van deze studie die zich primair wil bezighouden
met de formalisering van Freuds theorie kan op deze vraag niet die363

per worden ingegaan. Ik bepaal mi] ertoe te verwijzen naar de
onderzoekingen die onlangs door Malmo (1975) zijn gebundeld en
die voor het thema van bijzonder belang lijken. Malmo, die het begrip symptoomspecifiaiteit
invoerde (Malmo & Shagass, 1949), toont
aan dat wanneer men bepaalde kategorieën patiënten in een emotionerende situatie brengt, bijvoorbeeld met hen een pijnlijk onderwerp bespreekt, fysiologische over-reakties kunnen optreden in
specifieke lichaamsdelen (spieren van het voorhoofd, rechterzijde
van de nek, linkerdij, enzovoort), waarmee de subjektieve lichamelijke klachten van de patiënt parallel lopen. Het fenomeen van
het 'Mitsprechen' van symptomen, naarmate in een gesprek dieper
op een problematisch onderwerp wordt ingegaan, vinden we hier grafisch geïllustreerd (Malmo, 1975, p. 30 e.V.).
Onderzoekingen als die van Malmo maken duidelijk dat het fysiologische responsiepatroon in een emotionerende situatie zeer
specifieke vormen kan aannemen, en inderdaad kan bestaan in de
innervatie van één soort spier, orgaan of neuraal mechanisme (ib.
p. 82). Wat het mechanisme achter deze verschijnselen betreft kan
echter ook Malmo slechts eerste aanduidingen geven. 'Structural
idiosyncrasies' is hier de term die als moderne pendant kan gelden voor de 'besondere Eignung' of 'unbekannte Disposition' die
Freud bij zijn patiënten die konversiereakties vertonen aanneemt.
Een ander punt is of met de formule 'afwijkend verloop van een
fysiologische arousaltoestand' de nadruk niet eenzijdig op het fysiologische aspekt van de konversie komt te liggen. De vorm van
het lichamelijke symptoom wordt toch, zo kan men aanvoeren, vaak
mede bepaald door voorstellingen van de patiënt over hoe bijvoorbeeld een verlamming van de arm, doofheid, enzovoort, er uit ziet.
Dat wil zeggen een lichamelijke klacht wordt in het konversieproces niet slechts versterkt, maar ook cognitief
gemodelleerd.
En
Freud onderkent dit gegeven (1888/1891, 1893 e ).
Deze opmerking is stellig terecht. Een feit is echter dat in
het kader van de afreageertheone cognitieve (autosuggestieve) invloeden op de symptoomvorming nauwelijks een rol spelen. Slechts
waar Freud over konversie door symbolisering spreekt komt een invloed van cognities om de hoek kijken. De nadruk ligt echter geheel op de symptoomvorming als een manier om excitatie af te reageren, als een verschuiving van excitatie langs een abnormale weg
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(1892/1941 ) . Het is dit fysiologische accent in Freuds vroegste
konversietheorie dat ook in onze formalisering van de konversie
tot uitdrukking komt.
9.4. Samenvatting
De afreageertheone is ontworpen ter verklaring van psychische
en lichamelijke symptomen waaronder neurotici lijden. Hoewel uiteenlopend in Symptomatologie kunnen, naar Freuds opvatting, angstneurose, dwangneurose en hysterie beschouwd worden als drie verschillende evenwichtsstoornissen binnen één en hetzelfde systeem.
In dit hoofdstuk is gepoogd deze verschillende processen van symptoomvorming binnen het model van de af reageertheone te situeren.
Angstneurose
De angstneurose wordt, naar Freud meent, veroorzaakt door het
m e t of inadekwaat afvoeren van somatische excitaties van sexuele
oorsprong. Normaal wekt een dergelijke endogene excitatietoestand
vanaf een bepaald niveau sexuele voorstellingen op, waardoor de
eigen toestand als een sexuele affekttoestand wordt ervaren en
vervolgens door een specifieke aktie (geslachtsgemeenschap) de excitatietoestand kan worden gereduceerd. Bij angstneurotici zijn
door preutsheid, afweer, of anderszins sexuele voorstellingen niet
in voldoende mate voorhanden om een sexuele affekttoestand te doen
ontstaan. De excitatietoestand ontlaadt zich dan in inadekwate autonome lichaamsreakties die als angst ervaren worden.
Dat juist angst ervaren wordt hangt wellicht samen met de aard
van het fysiologische responsiepatroon, maar zou ook verklaard kunnen worden uit het feit, dat het géén kontrole hebben over een excitatietoestand overeenkomt met een situatie van gevaar waarop het
organisme geen antwoord heeft.
Hoewel Freud de elementen aandraagt voor een attributietheoretische interpretatie van de angstneurose, onderkent hij alleen ten
aanzien van het sexuele affekt het belang van een cognitieve evaluatie van de fysiologische excitatietoestand in het ontstaan van
het affekt. Hij kan daardoor niet goed verklaren hoe uit een sexuele excitatietoestand angst kan ontstaan.
Een konsistente attributietheoretische benadering van affekt
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maakt het mogelijk de angstneurose op een eenvoudige en eenduidige manier in het model van de afreageertheone in te voegen. Affekt, zowel het sexuele affekt als het angstaffekt, is dan het
resultaat van enerzijds een verhoogde excitatietoestand en anderzijds van cognities in het licht waarvan deze excitatietoestand
wordt geëvalueerd. Volgens dit schema zal een arousaltoestand van
sexuele oorsprong tot angstgevoelens kunnen leiden, als deze arousal niet met sexuele cognities in verband wordt gebracht, maar
met cognities die het affekt-label 'angst' rechtvaardigen. De ervaring op zich geen kontrole te hebben over de eigen lichamelijke
excitatietoestand vormt een dergelijke cognitieve aanwijzing voor
angst.
Op drie punten wordt de aldus geformuleerde theorie van de
angstneurose ondersteund door empirisch onderzoek: (1) sexuele
stimulatie die niet in een bevredigende afvoerreaktie eindigt kan
een verhoogde autonome arousaltoestand doen ontstaan die enige
tijd aanhoudt, (2) een verhoogde arousaltoestand van sexuele oorsprong kan door misattributie tot versterking leiden van andere
dan sexuele gevoelens, (3) een verhoogde arousaltoestand waarover
het individu geen kontrole heeft kan een angstaffekt induceren.
Dwangvoorste
Hingen
De vorming van dwangvoorstellingen verklaart Freud uit een
verdringing van onverenigbare voorstellingen, waarbij het bij deze voorstellingen behorende affekt aanwezig blijft. De onwillekeurige neiging van de mens om zijn gevoelens aan iets toe te
schrijven leidt er vervolgens toe, dat dit affekt ten onrechte
verbonden wordt ('falsche Verknüpfungen') met toevallige voorhanden voorstellingen welke door deze affektieve geladenheid tot
dwangvoorstellingen worden.
Aangezien Freud m het kader van de angstneurose stelt, dat
affekt niet tot stand komt zonder voorstellingen, vormt de aanname van een persistentie van het affekt terwijl de bijbehorende
voorstellingen in het bewustzijn ontbreken een kritiek punt in
deze theorie van de dwangvoorstellingen.
Een latere toelichting maakt evenwel duidelijk, dat Freud onderscheid maakt tussen (1) voortduren van affekt als aanzetmogelijkheid (wanneer voorstellingen geheel verdrongen zijn), (2)
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voortduren van affekt in de vorm van angst (wanneer de voorstellingen niet bci-ust maar wèl geaktiveerd zi^n), er (3) voortduren
van het oorspronke]i^ke affekt (wanneer fragmenten van de verdrongen voorstellingen bewust zi^n).
De attributie-theoretische uitwerking van de afreageertheone
biedt de mogelijkheid om deze affektieve gevolgen van verdringing
op elegante wijze in te passen. Met name het voortduren van het
oorspronkelijke affekt veronderstelt dat het verdringingsproces
binnen het model van de af reageertheone een heel bepaald verloop
kan nemen, waarbij 'top-level'-conceptualisaties die op de doelblokkenng m een episode betrekking hebben nog wèl aktiveerbaar
en bewust te maken zijn, terwijl conceptualisaties die op konkrete onderdelen van de episode betrekking hebben niet meer bewust
worden. Binnen het model kan een dergelijke konstellatie zich
voordoen, indien het reproduktieprogramma dat herinneringen volgens een hiërarchische zoekprocedure rekonstrueert, door verdringing onderbroken is geworden.
De foutieve verbinding tussen aanwezig affekt en andere voorstellingen berust, aldus Freud, op de algemene neiging van de mens
bij de verwerking van bewustzijnsmhouden steeds een redelijke
samenhang aan te brengen. Een dergelijke tendentie maakt deel uit
van het model van de af reageertheone, waar het reproduktieprogramma zó is ingericht dat het automatisch gebeurtenissen tracht
te verklaren m een kontekst van mogelijke doelen en plannen. Deze 'explanation-driven' procedure voor het begrijpen van gebeurtenissen zal onontkoombaar tot foutieve konklusies aangaande de
relatie tussen een aanwezig affekt en voorstellingen vervallen,
als ten gevolge van verdringing slechts inkomplete geheugenrepresentaties ter beschikking staan.
Het verschijnsel van de foutieve kombmatie en daarmee van de
dwangvoorstelling kan in het bredere raam geplaatst worden van
verschijnselen die te maken hebben met de (mis-)attributie van
affekt. Recent onderzoek wijst uit dat de daarbij optredende hogere orde cognitieve processen een goeddeels onbewust verloop
hebben, waarmee Freuds ideeën omtrent het onbewust karakter van
de 'falsche Verknüpfung' in een nieuw licht komen te staan.
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Ну s terze
De afreageertheone is allereerst opgesteld om hysterie te
verklaren, waarbij de nadruk valt op de lichamelijke symptomen,
zoals stoornissen in de sensibiliteit, in de zintuigfunkties en
het motorische apparaat. Het ontstaan van deze symptomen schrijft
Freud toe aan een omzetting van het excitatiequantum of het affekt
dat door onverenigbare voorstellingen wordt verwekt in lichaamsinnervaties, voor welk proces hl] de naam 'konversie' invoert.
Dezeomzetting richt zich op die lichaamsdelen die op het moment
van de konversie sterk geïnnerveerd zijn en/of een fysiek zwakke
plek vormen, dan wel een symbolische funktie kunnen vervullen.
De konversie heeft tot voordeel dat pijnlijke voorstellingen
niet langer met affekt gepaard gaan en daarom gemakkelijker verdrongen kunnen worden; het nadeel is echter dat de betrokkene
voortaan met een lichamelijke klacht door het leven moet.
Het konversiebegnp is wezenlijk dubbelzinnig, omdat de omzetting waarover Freud spreekt nu eens betrekking heeft op 'excitatie', dan weer op 'affekt', een 'affektquantum' of 'psychische
excitatie'. Hierin onthult zich het voor Freud onopgeloste probleem
van de verhouding tussen psychische en fysiologische verschijnselen.
Een 'multilevel'-benadering van het verschijnsel affekt en daarmee
van de konversie maakt het mogelijk deze dubbelzinnigheid op te
hebben.
Konversie kan vanuit deze benadering worden omschreven als het
proces waarbij een arousaltoestand die normaal tot een affektbeleving leidt, een afwijkend verloop neemt waardoor somatische verschijnselen optreden die maken dat de eigen toestand niet langer
geëvalueerd wordt als een affekttoestand maar als een lichamelijk
ziek zijn. In deze benadering is van een geheimzinnige sprong van
het psychische naar het fysische m e t langer sprake.
De konversie is verwant aan het proces dat aan de angstneurose
ten grondslag ligt, met dit verschil dat het bij de konversie niet
om endogeen ontstane excitatie gaat, maar om excitatie die zijn
oorsprong in een psychisch konflikt vindt. Ook leidt de konversie
in onderscheid met de angstneurotische symptoomvorming tot innervaties m het willekeurige zenuwstelsel en de zmtuigf unkties.
Inpassing van de konversie in het model van de af reageertheone
impliceert dat het autonome arousal systeem en het motorisch responses

sie systeem op een gegeven moment géén arousal en motorische expressies meer produceren, maar de geïndiceerde arousal als Indikator gebruiken voor de versterking van een gelijktijdig voorhanden
motorische of sensorische responsie. In het model kan dit proces
geïllustreerd worden aan een motorische responsie in het gelaat.
Deze verandering in het fysiologisch subsysteem leidt, overeenkomstig de wetmatigheden van het model tot een gewijzigde evaluatie van de eigen toestand, waarbij de affektintersiteit zodanig afneemt dat de prikkel tot reproduktie van de pijnlijke voorstellingen komt te vervallen. De konversie bevordert daarmee binnen het model de verdringing.
Bij heraktivenng van de pathogène voorstellingen zal het
symptoom op basis van associatie opnieuw worden opgeroepen, en
wel bij ledere herhaling met groter gemakt. Deze associatie tussen herinnering en symptoom, alsmede het facilitatie-effekt kunnen
in het model worden verdiskonteerd.
De therapie van de hysterie bestaat in het bewustmaken van de
pijnlijke voorstellingen, waarbij het bijbehorende affekt wordt
afgereageerd, dat wil zeggen de geïndiceerde arousalwaarden met
een fraktie v/orden verlaagd. Deze reduktie van arousalwaarden werk
door in de symptoom-intensiteit welke naar evenredigheid van de ge
indiceerde arousal varieert. Wanneer de pijnlijke voorstellingen
géén arousal meer indiceren is ook het symptoom verdwenen.
Uit deze formalisering van Freuds vroegste theorie van de konversie wordt duidelijk dat het zwaartepunt van de theorie ligt
bij de fysiologische komponent van het konversieproces. Raadselachtig zijn de afwijkende innervaties die bij hysterie voorkomen.
Dat er een konstitutioneJe aanleg kan zijn tot ontwikkeling van
zeer specifieke innervatieverschijnselen m één soort spier, zintuigorgaan of neuraal mechanisme is de laatste jaren aangetoond
in onderzoekingen met betrekking tot symptoomspecificiteit.
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10. TERUGBLIK

"In einer fleissigen Nacnt der verflossenen Woche, bei jenem Grad von
Schmerzbelastung, der fur meine Hirntatigkeit das Optimum herstellt,
haben sien plötzlich die Schranken
gehoben, die Hullen gesenkt und man
konnte durchschauen vom Neurosendetail
bib zu den Bedingungen des Bewusstseins. Es schien alles ineinander zu
greifen, aas Raderwerk passte zusammen,
man bekam den Eindruck, das Ding sei
jetzt wirklich eine Maschine und werde
nächstens auch von selber gehen"
Sigmund Freud, brief aan
Fliess, 20 oktober 1895.

м

et de beschrijving van de symptoomvorming in het model van de

afreageertheorie is de formalisering van Freuds vroegste theorie
tot een ontwerp-computermodel voltooid. Daarmee lijkt, zo'η tach

tig jaar na dato, een visioen van Freud werkelijkheid te worden:
er is een theoretisch model ontstaan waarvan alle onderdelen in
elkaar grijpen en dat nog maar weinig nodig heeft - omzetting in
een werkend computerprogramma - of het zet zich inderdaad, als
een machine, vanzelf in beweging. Hoe moeilijk is het om het hier
beschreven ontwerp in een werkend computerprogramma om te zetten?
En gesteld dat dit zou lukken, wat is daarmee gewonnen?
Aan het slot van dit boek zijn het vragen als deze die uitno
digen tot een terugblik waarin de zin van deze studie nogmaals
aan de orde wordt gesteld. Overzien we de gehele formalisering
dan is er aanleiding tot drie kritische vragen:
- Is het model progranmeerbaar en zo ja, wat is daarmee gewon
nen?
- Als bij de uitwerking van het model zo intensief gebruik
wordt gemaakt van moderne theorieën, kan het resultaat dan
nog wel voor een model van Freuds theorie doorgaan?
- Is de verwijzing naar empirisch onderzoek een bewijs voor de
validiteit van het model?
(1) Over de programmeerbaarheid van het hier gepresenteerde
model wil ik kort zijn. Het zal veel moeite, noeste programmeerarbeid, vergen om het hier beschreven ontwerp in een werkend computermodel om te zetten. Men kan er zeker over twisten of het
binnen vier of zelfs binnen acht jaar mogelijk zal zijn een pro371

gramma van een dergelijke omvang en gecompliceerdheid te bouwen.
Dat het echter vroeg of laat mogelijk zal zijn een model als dat
van Freuds afreageertheone te programmeren, lijkt mij niet aan
twijfel onderhevig. De waarde van een dergelijk computermodel is
allereerst gelegen in het feit dat daarmee wordt aangetoond, dat
de theorie daadwerkelijk in staat is de complexe, levensechte
verschijnselen te genereren die zij zegt te verklaren.
Ook wanneer echter deze programmering voorlopig zou uitblijven,
levert alleen al de opstelling van een ontwerp tot een computerprogramma een belangrijke winst op. Een theorie m
\ar

de gedaante

een computermodel weergeven dwingt tot helderheid ten aanzien

van ieder onderdeel van de theorie. Het brengt onverbiddelijk aan
het licht waar een theorie vaag, dubbelzinnig is, lakunes vertoont
of zich in tegenstrijdigheden verstrikt. Vanuit dit gezichtspunt
nu kan gezegd worden dat de formalisering van de af reageertheone
op tal van punten verheldering heeft gebracht. Ik noem er slechts
enkele.
Aan het licht treedt dat een centrale notie als die van het
'ingeklemde affekt' niet te rijmen valt met het door Freud veronderstelde 'sleutelneuron-mechanisme' en eigenlijk een zeer misleidend beeld oproept van de wijze waarop herinneringen affekt produceren. Slechts moeizaam oplosbaar is ook de tegenstrijdigheid
tussen de opvatting over affekt die m
angstneurose meespeelt

Freuds conceptie van de

(géén sexueel affekt als voorstellingen

ontbreken) en die waarvan hij bij de dwanggedachte uitgaat (affekt blijft aanwezig, terwijl voorstellingen ontbreken). Een ontdekking tenslotte vormt het gegeven dat Freuds leer van de 'falsche Verknüpfungen' als een attributietheorie van affekt kan gelden. Daarmee wordt een

grondschema verkregen waarin de relaties

tussen voorstellingen, fysische excitatieverschijnselen en affekt
m

Freuds theorie ondubbelzinnig kunnen worden geformuleerd. Tege-

lijk vertonen zich hier grote lakunes in Freuds af f e k t t h e o n e .
Freud zegt wel dat voorstellingen tot excitatieproduktie kunnen
leiden (en omgekeerd), en dat excitatie in het licht van aanwezige voorstellingen 'verwertet' wordt waarna een affektbelevmg intreedt, iraar over de details van deze processen - details die onmisbaar zijn voor een werkend computermoael - vernemen we weinig
of niets. Deze lakunes in Freuds theorie brengen ons bij de twee372

de vraag.
(2) Freud zet m e t uiteen uit wat voor onderdelen en volgens
welke regels voorstellingen van gebeurtenissen zijn opgebouwd,
wat voor conceptuele strukturen in het spel zijn als een onverenigbaarheid van voorstellingen optreedt. Evenmin geeft hij aan
hoe arousal en gelaatsexpressies tot stand komen al naargelang de
gedachten die iemand door het hoofd gaan. Noch zal men bij Freud
suggesties lezen over geheugenrepresentaties die zich vanzelf in
een buffergeheugen melden. De gehele theorie over conceptuele representaties waarop het model van de afreageertheone leunt, stamt
niet van Freud maar van Schänk & Abelson. De wijze waarop in het
model gelaatsuitdrukkingen aan conceptuele strukturen worden gekoppeld berust op denkbeelden van Fnjda. Om een episodisch geheugen te verkrijgen waarin herinneringen spontaan geaktiveerd raken, moest uitvoerig te rade worden gegaan bij de logogentheone
van Morton. Er is kortom nauwelijks een onderdeel van het model
te noemen of men treft er modern gedachtengoed aan dat rechtstreeks
is ontleend aan de hedendaagse akademische psychologie. Er is derhalve alle reden voor de vraag inhoeverre we hier nog kunnen spreken van een model van Freuds theorie.
In tweeërlei opzicht kan mijns inziens staande worden gehouden
dat hier sprake is van een formalisering van Freuds theorie. Van
belang is in dit verband het aggregatieniveau waarop het model
wordt beschouwd.
Het begrip 'aggregatieniveau' is afkomstig uit de systeemtheorie en duidt aan dat een model, al naargelang de probleemstelling
die men aan de hand van het model wil verhelderen, op verschillende niveaus van detail kan worden beschreven (vgl. Klabbers, 1975).
Men kan nu zeggen dat we de af reageertheone bij Freud op twee niveaus beschreven vinden: een hoog aggregatieniveau waarbij de nadruk valt op de grote verbanden tussen symptoomvorming, niet-afgereageerd affekt en verdringing van traumatische herinneringen,
en daarnaast een lager aggregatieniveau waarbij de aandacht nadrukkelijk is gericht op de details van bijvoorbeeld excitatiemechanismen, primaire geheugenprocessen, afweer, enzovoort. Dit
onderscheid tussen hoog en laat aggregatieniveau valt samen met
het onderscheid dat Freud maakt tussen de 'klinische Klärung'
van de neurosen en zijn 'Psychologie für den Neurologen', de la373

tere metapsychologie

(1895, 1950, p. 148, 128, 168).

Ik meen nu dat het hier ontworpen model van de afreageertheorie op het hogere aggregatieniveau als vols

wil zeggen als een getrouwe

forrraliserinj

trekt

Freudiaans,

van Freude

dat

denkbeelden

kan gelden. Anders gezegd: wanneer men op basis van dit model een
patiënt-therapeut-mteraktie zou simuleren, dan zi^jn de klinische
beschrijving en verklaring die Freud van het gedrag van patiënten
geeft (vgl. Hoofdstuk 2) onverkort van toepassing. Er is dan inderdaad sprake van een patiënt die onder herinneringen lijdt welke niet afgereageerd zijn. Herinneringen die zo pijnlijk zijn,
dat hij er niet aan wil denken, ze verdringt, waardoor ze niet
meer in zijn bewustzijn verschijnen maar nochtans als 'gegenwärtig
wirkendes Agens' symptomen teweegbrengen. Deze symptomen zullen vervolgens verdwijnen als de therapeut er via juiste duidingen in
slaagt de herinneringen bewust te maken, zodat het bijbehorende affekt wordt afgereageerd.
Anders is het gesteld wanneer men het model op het lagere aggregatieniveau beschouwt. Waar het om zulke kwesties gaat als de
conceptuele struktuur die aan het begrip 'onverenigbaarheid' beantwoordt, of de manier waarop geheugenrepresentaties aktiveerbaarzijn, gelaatsexpressies worden gegenereerd, kan niet worden volgehouden dat in alle delen Freuds denkbeelden worden geformaliseerd.
Toch is ook hier de keuze van moderne theoretische ideeën die de
lakunes in Freuds theorie

moeten opvullen niet willekeurig. In-

tegendeel, steeds is er naar gestreefd om zo dicht mogelijk te
blijven bij de theoretische strukturen die Freud, nu eens in een
neurofysiologische inkleding, dan weer m

een meer tastende beeld-

spraak, schetst. Dit is de reden waarom uit de alternatieven die
de akademische psychologie soms voor bepaalde onderdelen van het
model biedt, een bepaald alternatief de voorkeur krijgt terwijl
aan andere wordt voorbijgegaan.
Zo is het de geprononceerd episodische opvatting over de semantische representatie van gebeurtenissen, die de theorie van
Schänk & Abelson geschikt maakt om Freuds denkbeelden over traumatische herinneringen te formaliseren. Zo kan ook op grond van
Freuds theoretische aanduidingen het geheugen niet als een stapelgeheugen worden opgevat, maar worden we gedwongen naar een geheugentheorie als die van Morton om te zien teneinde Freuds conceptie
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recht te kunnen doen. Soortgelijke overwegingen leiden ertoe dat
het afreageren als een habituatiemechanisme en het ontstaan van
'falsche Verknüpfungen' als een attributieproces wordt uitgewerkt.
Gesteld kan daarom worden dat óók als men op de details van
het model let, er voortdurend naar gestreefd is om Freud zo getrouw mogelijk te volgen. Waar Freud echter met schetsmatige aanduidingen moet volstaan neb ik, om zijn theorie tot een sluitend
model te kunnen formaliseren, gebruik gemaakt van het meer gespecialiseerde begrippenarsenaal waarover de akademische psychologie
inmiddels beschikt. In dit laatste opzicht nu is het model van de
af reageertheone ггес rreer Freuütaars,
maar weerspiegelt het eerder de vooruitgang die zien de laatste jaren in de cognitieve
psychologie heeft voorgedaan.
(3) Op veel plaatsen in deze studie wordt verwezen naar empirisch onderzoek dat bepaalde theoretische denkbeelden die deel
uitmaken van het model van de af reageertheone ondersteunt. De
indruk kan daardoor ontstaan, dat het er mij in laatste instantie
om te doen is aan te tonen dat Freuds theorie wel degelijk valide
is. Ik moet bekennen dat ik mij af en toe heb laten meeslepen om
bepaalde bevindingen te vermelden die een oud idee van Freud opeens nieuw leven lijken m te blazen (bijvoorbeeld de 'excitatietransfer ' -onderzoekingen van Zillman, en Freuds verklaring van de
angstneurose). Toch heeft deze studie niet ten doel om aan te tonen dat Freuds af reageertheone een juiste, valide theorie is. Het
is gemakkelijk m te zien waarom een dergelijke opzet aanmatigend
zou zijn en bijvoorbaat tot mislukking gedoemd is.
Vooropgesteld moet worden dat de empirische toetsing van zulke
complexe modellen als dit van de afreageertheone de psychologie
voor geheel nieuwe problemen stelt (vgl. Kempen, 1975, Colby,
1975). Er is in feite een nieuwe toetsingsfilosofie vereist die
nog grotendeels ontwikkeld moet woraen. Ook echter als men de verschillende onderdelen van het afreageermodel afzonderlijk beziet
en daarbij de gangoare knteria voor empirische toetsing aanlegt,
wordt onmiddellijk duidelijk dat het op vrijwel alle onderdelen
om theoretische inzichten gaat die nog sterk in beweging zijn.
Met betrekking tot bij voorbeeld de geheugenschema's die de theorie van Schänk & Abelson veronderstelt zijn pas onlangs de eerste
onderzoeksstappen gezet (Bower, Black & Turner, 1979). De attri375

butietheorie van emotie is voorwerp van hevige diskussie (Maslach,
1979, Marshal & Zimbardo, 1979, Schachter & Singer, 1979), terwijl bij gebrek aan onderzoek ieder model van het Zeer Lange Termijn (autobiografische) Geheugen - dus ook dat volgens het logogenprincipe - als een pure konstruktie moet gelden.
Tegen deze achtergrond zijn claims met betrekking tot de validiteit van het hier gepresenteerde model voorbarig. De betekenis van deze studie is veeleer gelegen in het feit, dát het mogelijk blijkt over Freuds denkbeelden te spreken in termen die binnen de akademische psychologie omstreden zijn. Dat wil zeggen in
termen die als aktueel en voor wetenschappelijke diskussie vatbaar worden ervaren. Daarmee wordt het uitzicht geopend op een
integratie van psychoanalyse en akademische psychologie die werkelijk zou kunnen leiden tot de 'betere wetenschap' die Hilgard
(1962) voor ogen stond: "a better science ... with firmer data encompassed within a more elegant system".
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VOETNOTEN

Hoofdstuk

1.

1) In het toonaangevende 'International Journal of Psychoanalysis' (1977, v o l .
58) wordt onder de eerste 700 literatuurverwijzingen slechts 23 maal (3,2%)
naar psychologische literatuur verwezen. In hetzelfde jaar wordt in het
'Journal of consulting and clinical psychology' (1977, v o l . 4 5 ) , eveneens
onder de eerste 700 literatuurverwijzingen, slechts 12 maal (1,7%) naar p s y c h o 
analytische publikaties verwezen. Een grondiger statistisch onderzoek waarbij
meer tijdschriften worden betrokken kan wat verschuivingen in deze cijfers
brengen, maar zal naar ik verwacht aan het algemene beeld weinig veranderen.
2) Dit onderzoek, 'Ά computer simulation of Freud's Counterwill Theory' ver
scheen eerder in Behavioral Science, 1977, v o l . 2 2 , p . 218-233.

Hoofdstuk

2.

1) Bij Freud heeft de term 'affekt' dezelfde betekenis als 'hevige emotie',
zoals onder meer uit zijn Franstalige publikatie 'Obsessions et phobies'
(1895 ) blijkt, waar affekt regelmatig m e t 'état émotif' wordt vertaald.
Ik gebruik in dit boek de termen 'affekt' en 'emotie' verder als termen m e t
eenzelfde betekenis (vgl. Strachey, 1966, p . x x i n ) .
2) De term 'Aktivering' d o e t , in tegenstelling tot termen als 'verdringing',
'afreageren' e n z . , weinig Freudiaans aan. Hij wordt b i j mijn v/eten door
Freud ook niet letterlijk gebruikt. Het wekken van herinneringen duidt hij
afwisselend aan m o t 'erwecken', 'aufwecken', 'beleben' of 'Wiederbelebung'.
Bij de keuze van de term 'Aktivering' sluit ik aan bij de Engelse vertaling
van de Standard Edition, die 'beleben' vertaalt m e t 'to activate' en 'Belebung' m e t 'activation'. Het Gesamtregister bij de Gesammelte Werke (VeszyWagner, 1968, G e s . W. Bnd. XVIII) heeft voor het wekken van traumatische
herinneringen eveneens het trefwoord 'Aktivierung'.

Hoofdstuk

2.

1) "As used h e r e , the term 'cognition' refers to all the processes by which
the sensory input is transformed, reduced, elaborated, stored, recovered,
and used. It is concerned with these processes even when they operate in
the absence of relevant stimulation, as in images and hallucinations. Such
terms as sensation, perception, imagery, retention, recall, p r o b l e m s o l v m g ,
and thinking, among o t h e r s , refer to hypothetical stages or aspects of cognition" (Neisser, 1967, p . 4 ) .
2) Bijlage 2 geeft een kort overzicht van de notaties die in de C D - t h e o n e
de theorie over Kennisstrukturen worden gebruikt.

en

3) De basisregel is dat een komplete gebeurtenis nodig is om een s k n p t in net
spel te brengen. Er dient met andere woorden een conceptualisatie herkend
te worden in plaats van alleen maar een PP (vgl. Cullingford, 1978, p. 6 2 ) .
4) PREVENT-MENTAL-DETECTION is a special case of the planbox AVOID-DETECTION,
applicable to anticipated preservation goals. 'AVOID-DETECTION is a plan
for doing any action in such a way so as to prevent another planner from
attending to your actions" (Wilensky, 1978, p . 1 8 9 ) .
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1) Het onderscheid dat ik in dit boek maak tussen 'theorie' en 'model' is uitsluitend een onderscheid in graad van formalisering.Een verbale theorie is in
wezen een symbolisch systeem bestaande uit een verzameling uitspraken in
natuurlijke taal; een computermodel is eveneens een symbolisch systeem waarin de symbolen echter een nauwer omschreven betekenis hebben en volgens
striktere regels aan elkaar gerelateerd zijn (vgl. Newell, 1973, p. 25).
2) Men heeft altijd gedacht dat dit artikel over 'Psychische Behandlung' uit
1905 stamde, tot Rosenzweig ontdekte dat Freud net al m 1890 senreef (vgl.
Strachey, S.E. Vol. VII, 0. 63).
3) In zijn ongepubliceerde manusknpten uit deze tijd, stuiten wij daarentegen
op de sporen van een hormonale theorie over het ontstaan van sexuele excitatie. Zo is in Manuskript D (1894/1950) al sprake van een 'Theorie einer
sexuellen Substanz'. In Manuskript I (1895/1950) lezen wij: "Nun ist auch
der sexuelle Reiz ein chemischer". Migraine wordt hier toegeschreven aan
de toxische werking van de 'sexuelle Reizstoff' op bepaalde zenuwen in het
gebied van de schedel. Dat de endogene sexuele prikkel in chemische Produkten zou bestaan, wordt ook in de Entwurf aitgesproker (1895/1950, p. 405).
Over het vrijkomen van stoffen bij de sexaele stofwisseling on de gevolgen
daarvan handelt voorts de brief aan Fliess van 1 januari 1896.
4) In Figuur 7 is een parallellogram het symbool voor invoer of uitvoer; de
rechthoeken duiden processen aan; de figuren met geboden zijkanten een
stand van zaken die uit een proces voortvloeat. Verbindingslijnen verlopen
altijd van links naar rechts, en van boven naar beneden; indien anders, dan
is dit door een pijl aangegeven. Een lijn met twee pijlpunten geeft een tweerichtingverkeer weer: een gegeven wordt zowel door een proces als invoer genomen, als door dit proces gewijzigd en vormt dan de uitvoer van het proces
(vgl. Lindemann, 1974, p. 13Cff).
5) Reiniging: vgl. 1895 , p. 123. In Freuds latere samenvattingen van de Afreageertheone keert de uitdrukking 'ingeklemd' affekt steeds weer terug:
"Die therapeutische Wirksamkeit ihres Verfahren erklärten sie (Breuer &
Freud) sich aus der Abfuhr des bis dahin gleichsam 'eingeklemmten' Affektes ..." (1904a, p. 4 ) . "Die Termini 'eingeklemmter Affekt', 'Konversion'
und 'abreagieren' fassen das Kennzeichnende dieser Anschauung zusammen"
(1906a, p. 151). "Die Autoren nannten ihr Verfahren Katharsis (Reinigung,
Befreiung von eingeklemmter Affekt)" (1924 , p. 409).
6) "Indeed it is a psychological law, deducible from the most general laws of
the mental constitution of man, that any strong passion renders us credulojs
as to the existence of objects suitable to exite it" (Mill, 1843/1973, p.
737).
7) Voor de lezer die vertrouwd is met de hedendaagse attributietheorieen vormt
het Paranoia-manuskript (1895/1950, p. 118-124) fascinerende lektuur (vgl.
sektie 6.5.2). De Engelse vertaling van 1954 gebruikt hier letterlijk de
term attributie: "Whenever an internal change occurs, we can choose whether
we shall attribute it to an internal or external cause" (lb. p. 111).
8) Het heeft Freud letterlijk jaren gekost om zich te verzoenen met de gedachte dat hij, een grondig geschoold neuroloog, voortaan zou moeten volstaan
met in psychologische taal geformuleerde theorieën. Nog in 1898 schrijft
hij aan Fliess: ''Ich bin aber gar nicht anderer Мелпипд als Du, gar nient
geneigt, das Psychologische ohne organische Grundlage schwebend zu erhal
ten .... Warum mir das nicht zusammengeht, ahne ich noch gar nicht (1898/
1950, p. 282, vgl. Stewart, 1969, p. 30 e.V.).
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1) ... we now have a clearer analogy for the relation of psychology and physiol
ogy .... the analogy is that of the computer (Broadbent, 1971, p. 476).
"Many of the classical mind-brain problems arose because there did not exist
a familiar, well-understood analogy to help people imagine how a system
could work having a clear separation between its hardware description and
its program descriptions. With the advent of computers and programs some
mindbrain perplexities disappear" (Colby, 1975, p.25).
2) Boden baseert zich op haar beurt op de klassieke verhandeling van Ernest
Nagel (196Θ , p . 236ff) over 'the reduction of theories'. Een beknopte en
heldere uiteenzetting is ook te vinden b i j Henpel, 1973, p . 175ff).
3) A l s v o rbeeld van een dergelijk strikte reduceerbaarheid verwijst Boden naar
de relatie tussen programmeertaal en nachinekode. Korte uitdrukkingen m de
eerste vormen als het ware een steno-weergave v a n de gedetailleerde uitdruk
kingen in de tweede.
4) "... vielleicht finde ich ... den Boden, auf dem ich aufhören kann, psychologisch z j erklaren, und beginnen, physiologisch zu stützen" (Freud, 1 9 5 0 ,
in een brief aan Fliess van 30 juni 1 8 9 3 ) .
5) De begrippen 'voldoende-' en 'noodzakelijke voorwaarde' zijn v a n toepassing
op proposities van de soort 'Als ... dan'. "Als de zijden v a n een driehoek
zien verhouden als 3:4:5, dan is de driehoek rechthoekig". Deze propositie
is w a a r , de voorwaarde 'als ... etc.' is Voldoende
voor de rechthoekigheid
van de driehoek. Maar zij is niet noodzakelijk.
Een driehoek kan heel goed
rechthoekig zijn b i j andere verhoudingen tussen de zijden. "Als twee hoeken
van een driehoek gelijk zijn, dan heeft de driehoek twee gelijke zijden".
Deze uitspraak is waar en er volgt dus u i t dat de voorwaarde voldoende
is.
Hier is eenter de voorwaarde ook noodzakelijk.
Als de konklusie (twee g e lijke zijden) waar wil zijn, is het essentieel d a t twee hoeden gelijk zijn.
(Ik ontleen deze voorbeelden aan Emmet, 1962, p . 7 3 f f ) . Zo drukt een b e paalde chemische formule de noodzakelijke en voldoende voorwaarde uit voor
de toepasbaarheid van de biologische term 'penicilline' (vgl. Hempel, 1973,
p. 1 7 9 ) .
6) Ook als h e t thema niet rechtstreeks aan de orde k o m t , voorziet m e n boeken
over informatie-verwerking door computers b i j voorkeur van titels, die o p
het reduktie-probleem zinspelen. 'Mind inside matter' luidt de veelzeggende
ondertitel van een recent werk van Bertram Raphael (1976), waarvan de titel
alléén,'The thinking computer', toch voldoende te denken geeft.
7) Er zouden vele titels te noemen zijn van boeken, d i e onder de nieuwe vlag
'information processing' aloude lading vervoeren. Een willekeurige greep:
Lindsay & Norman (1972),Kantowitz (1974), Marteniuk (1976).
8) H e t abstrakte en ongewone begrip 'informatie', d a t de informatietheorie h a n teert wordt veelal plompverloren en b i j definitie ingevoerd. Pierce is één
van de weinige auteurs, die tracht duidelijk te maken hoe het begrip in
zekere zin 'logisch' voortvloeit uit de problemen van de kommunikatie-techniek (vgl. Pierce, 1961, p . 1 9 f f ) .
9) Verwezen zij naar het uitvoerige

literatuuroverzicht in Nauta

(1970).

10) Vermeersch (1967, p . 190) wijst erop, dat hier een onuitgesproken postulaat
m het spel i s , namelijk dat in konkrete systemen (machines, dieren, mensen)
géén informatie-overdracht kan geoeuren zonder een fysisen substraat v a n
energie of m a t e r i e ) .
11) Toepassing van informatie-theorie in de psycnologie leidt onder meer tot een
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fundamentele herbezinning op de stimulusresponse theorieën. Het spreken
over een signaal·,
in plaats van over een stimulus, impliceert namelijk een
verzameling van alternatieven, waaruit geselekteerd wordt. Het effekt van
een stimulus hangt niet af van de geïsoleerde stimulus zélf, maar wordt wezenlijk bepaald door de andere stimuli, die bij deze gelegenheid niet optreden, maar deel uitmaken van de verzameling stimuli, die hadden kunnen
optreden (vgl. F n c k , 1959, p. 630, Broadbent, 1971, p. 7, Sanders, 1976,
p. 532).
12) Het adjektief 'transmissioneel' wordt door Nauta m navolging van onder meer
Goldman (1953) ingevoerd. Het wil benadrukken, dat het om informatie in de
zin van statistische zeldzaamheid van fysische gebeurtenissen gaat, en níet
om de daarbovenuit-gaande semiotische aspekten van informatie.
13) Bi] Mackay slaat de term 'semantiek' op zowel de betekenis als de uitwerking van de boodschap. Het begrijpen van de betekenis van een boodschap impliceert voor Mackay, dat een wijziging wordt aangebracht in de toestand
van gereedheid bij de ontvanger, in diens verzameling van conditionele
waarschijnlijkheden voor te ondernemen akties (vgl. Mackay, 1969, p. 83ff).
14) De oudste vormen van terugkoppelingssystemen in de geschiedenis van de techniek worden behandeld door Mayr (1970).
15) Miller, Galanter en Pribram (1960, p. 26) geven het elementaire terugkoppelingssysteem weer als een TOTE-eenheid:
^

TEST
congruity

incongruity
OPERATE
TOTE is een afkorting voor de verrichtingen die in het systeem plaatsvinden: TEST: is er incongruentie met het doel' Zo ja:
> OPERATE — > TEST:
is er incongruentie met het doel' Zo neen: — 5 * EXIT.
16) De inmiddels klassiek te noemen artikelen, waarin deze diskussie over doelgerichtheid van terugkoppelingssystemen wordt gevoerd, zijn gebundeld in
Buckley, 1968, p. 219-255.
17) Sommerhoff kiest als voorbeeld voor doelgericht gedrag dat van een vogel,
die een graankorrel oppikt. Om het betoog eenvoudig te houden, bepaal ik
mij tot het voorbeeld van de thermostaat en pas Sommerhoffs uiteenzetting
dienovereenkomstig aan.
18) Thomas van Aquino voert de doelgerichtheid van wezens aan als (vijfde) argument voor het bestaan van God. Ik kan de verleiding niet weerstaan het
magnifieke citaat over te nemen, dat Sommernoff (ib. p. 34) aan de Summa
Tneologica ontleent: "The fifth way begins from the guidedness of things.
For we observe that some things which lack knowledge, such as natural
bodies, work towards an end. This is apparant from tne fact tnat they always or most usually work in tne same way and move towards what is best.
From which it is clear that they reach their end not by chance but by
intention. For tnose things which do not have knowledge do not tend to an
end, except under the direction of someone who knows and understands: the
arrow, for example, is shot by the archer. There is tnerefore an intelligent personal being by whom everything in nature is ordered to this end,
and this we call God."
19) Vermeersch (1967, p. 212) brengt dezelfde redenering naar voren in verband
met de semantische betekenis van de bijendans, die voor de bij zélf zou
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ontbreken. "Semantische betekenis bestaat dus alleen voor zulke systemen,
die in staat zijn een model van hun mogelijke inputs te construeren (of
van een deelklasse van de mogelijke inputs), en die een relatie kunnen tot
stand brengen (zij het dan in de verbeelding) tussen een ontvangen input
en het uitsturend object (dat in het model afgebeeld is)".
De thermostaat kan in feite worden opgevat als een elementaire Markoff-bron
(vgl. Levelt, 1973, II, p. 151ff).
Nauta (1970) onderscheidt tussen vier soorten systemen, die een hierarchische orde vertonen, waarbij het hogere systeem de eigenschappen van het lagere insluit: de signaal-transformator (telex), de signaal-verwerker (thermostaat, dieren met ongeleerde gedragspatronen), de teken-verwerker (leergedrag bij dieren) en de symbool-verwerker (de mens). Bij een uiteenzetting
over informatie-verwerkende systemen ligt het voor de hand om op te klimmen
van eenvoudig naar gecompliceerd. In het bestek van deze studie moet ik mij
echter beperkingen opleggen. Vandaar de betrekkelijk grote stap van signaalverwerker naar symbool-verwerker. De computer is op zichzelf beschouwd overigens een signaal-verwerker. Hij vertoont kenmerken van een symbool-verwerker dankzij analogieën met de symbool-verwerking bij de mens (vgl. Van Peursf>n, Bertels & Nauta, 1968, p. 173).
Het woord 'intentionaliteit' kan in een kontekst, waarin het om intenties
gaat, aanleiding geven tot verwarring. Het woord kan zowel betrekking hebben op voornemens,
op doelbewustheid, als op de gevichxhevd
van het denken
of handelen op een objekt. In deze laatste zin wordt het woord door Brentano gebruikt. Kenmerkend voor intentioneel gedrag in de eerste betekenis is,
dat het intentioneel is in de tweede betekenis. Een voornemen is m e t denkbaar zonder gerichtheid op een inhoud waarop het voornemen betrekking heeft
(vgl. Aune, 1967, p. 199). Om misverstanden te voorkomen gebruikt Boden de
term 'intensionaliteit' wanneer ze de laatste betekenis op het oog heeft
(Boden, 1972, p. 370). Ik neem dit woordgebruik over.
Het GPS-programma heeft een lange historie en is op veel plaatsen beschreven. Een goede beschrijving geven Ernst & Newell, 1969.
Loehlin (1968, p. 27) vertelt over ALDOUS "He recognizes situations, reacts
to them emotionally, acts, and learns (or fails to learn) from experience".
De 'menselijke' manier van praten over het programma suggereert hier analogieën, die het programma niet kan waarmaken. In andere gevallen zijn echter
moeilijk met-antropomorfe termen te bedenken, die de verrichtingen van een
programma passend beschrijven. Bijvoorbeeld Winograd (1973, p. 155ff) over
zijn robot SHRDLU: The system 'has to figure out' ... 'using deductions'
... 'assumes' ... 'finds examples' ... 'tries and fails' ... etc.
"In some wrcinteresting theoretical sense, all representations are equivalent
in that they are imbedded ultimately in the symbolic structure available in
some computer language like LISP and thence down into arrangements of bits
in memory. In a practical sense, however, some representations emphasize
things that are important to solving a class of problems" (Winston, 1977,
p. 15/16).
Een zeker betekenisverlies kan optreden. De hogere orde taal kan kenmerken
van het informatie-verwerkende proces weergeven, die niet meer herkenbaar
zijn uit de machino-taal weergave. Is er een overeenkomst met een vertrouwd
notatiesysteem, dan kan men bepaalde surplus-betekenissen met de programmeertaal associëren. Deze surplus-betekenissen zijn voor de programmeur heuristisch waardevol, maar gaan verloren bij omzetting in machinetaal (vgl. Boden,
ib. p. H O f f ) .
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27) De onderscheiding tussen twee beschrijvingsniveaus komt overeen m e t Nauta's
onderscheid tussen transmissioneel en meta-transmissioneel, semiotisch b e schrijvingsniveau. Een systeem-theorie, die nadrukkelijk plaats inruint
voor verschillende abstraktie- of b c s c h n j v i n g s n i v e a u s - strata - is die
van Mesarovic, Macko & Takahara (1970).
28) Stegmuller (1974, p . 5 2 1 , 533) is een geheel andere mening toegedaan. I e der geval van echte teleologie is in feite een ('harmlos') geval van echte
kausaliteit. Niet de toekomstige gebeurtenis waarop de intentie betrekking
heeft werkt als oorzaak van de handeling, maar de huidige intentie. Deze
g a a t aan de daad vooral en kan daarom als oorzaak van de daad worden aangemerkt. Bodens principíele onderscheid tussen intentioneel (teleologisch)
en kausaal verklaringsniveau lijkt m i j juist.
29) Voor welk een diep raadsel de wetenschap nier altijd heeft gestaan, wordt
prachtig tot uitdrukking gebracht in eer uitspraak van de 19e-eeuwse psychiater G n e s m g e r (1817-1869): "Wüssten wir auch alles, w a s im Gehirn bei
seiner Tätigkeit vorgeht, konnten wjr alle chemischen, elektrischen etc.
Prozesse bis in ihr letztes Detail durchschauen - w a s nutzte e s ' Alle
Schwingungen und Vibrationen, alles Elektrische und Mechanische ist doch
immer noch kein Seelenzustand, kein Vorstellen. Wie es zu diesem werden
kann - dies Ratsei wird wohl ungelöst bleiben bis ans Ende der Zeiten und
ich glaube, wenn heute ein Engel vom Himmel käme und uns alles erklärte,
unser Verstand ware gar nich fähig, es nur zu begreifen;" ( G n e s m g e r ,
1861, p . 6) .
30) "Kind is an information-processing system". "Minds (information-processing
systems) are realized in physical systems". The brevity and simplicity of
these answers reveals again the magician's trick - it was all over before
it started. T h a t is, once the i n f o r m a t i o r - p r o c e s s m g view is adopted these
answers (more or less) follow (Newell, 1973, p . 4 4 ) .
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1) Zo zou Freud, volgens de recente studie van Prioram & Gill (1976), in de
Entwurf vooruitgrijpen op zeer moderne inzichten u i t de cognitieve theorie
en neuropsychologie. Eagle (1977, p . 932) plaatst bij deze uitleg terecht
vraagtekens: "I suspect that if one approaches any major thinker with an
attitude of finding precursors to modern concepts and ideas, one will have
no difficulty finding such precursors".
2) 'Effektieve procedure' is een fundamenteel begrip in de moderne automatentheorie. Aan de uiteenzetting van Minsky (1967, 5.1. 'The notion of effective procedure') ontleen ik de volgende omschrijving· "The idea of an a l g o rithm or effective procedure arises whenever ue are presented with a set
of instructions about how to behave. T m s happens w h e n , in the course of
working on a problem, we discover that a certain procedure, if properly
carried out, will end up giving u s the answer" ... "If the procedure can
be carried o u t by some very simple machine, so that tnere can be no q u e s tion of or need for 'innovation' or 'intelligence', then we can be sure
that the specification is complete and that we have an 'effective p r o c e dure'" (lb., p. 1 0 5 ) .
3) "If neurophysiologists devote so little space to thinking, concept formation
and the like, it is because, as seme will frankly acknowledge, there is
still relatively little to say about them. The mystery that surrounds the
neural correlates of our mental functions is one of the great remaining
challenges
in the life sciences" (Sommcrhoff, 1974, p . 3 ) .
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4) Een ernstig bezwaar dat non wel tegen de psychoanalytibche conceptie van
affekt inbrengt, geldt het feit dat Freud het verschijnsel te uitsluitend
als een psycho-fysisch probleem thematiseert (vgl. Brooks, 1973, p. 332
ff). Affekt, zegt men dan, іч niet een verschijnsel in de enkele persoon,
maar allereerst een wijze van sociale interaktie en uitdrukking van de
sociale realiteit waarin de betrokkene zich bevindt. Brooks haalt Merleau
Ponty aan, die deze visie op affekt treffend verwoordt in zijn opstel over
'Le cinéma et la nouvelle Psychologie' ... 1'emotion n'est pas un fait
psychique et interne, mais une variation de nos rapports avec autrui et
avec le monde lisible dans notre attitude corporelle.." (Merleau Ponty,
1948, p. 95).
5) Het onderscheid tussen een 'psychologisch' en 'fysiologisch' subsysteem is
niet zonder problemen. In feite zijn subsystemen en beschrijvingsniveaus
twee onafhankelijke zaken. Het is zowel mogelijk cognitieve processen vanuit fysiologische optiek te bestuderen (EEG-patroren bij denktaken), als
lichamelijke verschijnselen vanuit psychologisch gezichtspunt (een kontraktie van spieren onthult zich als 'glimlach'). Freuds probleem is echter de
relatie te leggen tussen enerzijds cognities als psychologisch verschijnsel en anderzijds vegetatieve- en motorische verschijnselen die een ostentatief fysiologisch aspokt hebben. Zoals in hoofdstuk 5 werd uiteengezet
is het, om deze relatie te leggen, niet nodig om cognities eerst te kunnen
herleiden tot neurofysiologische toestanden in de hersenen. Over het cognitief subsysteem kan men in psychologische termen blijven spreken. Aannemend dat cognities, net zoals de aata en procedures in de programmagestuurde computer, herleidbaar zijn tot fysische toestanden, levert het geen
probleem op wanneer cognities tot 'een glimlach', 'een blos', 'een gebalde
vuist' lelden, dat wil zeggen lichamelijke verschijnselen die, behalve
een psychologisch, een evident fysiologisch aspekt vertonen.
6) Een vraag die in dit verband zou kunnen rijzen is, welk verschil er bestaat
tussen de tezev
die kennis neemt van bijvoorbeeld de zin "Jan zag zijn
dochtertje voor zijn ogen verongelukken", en de actor,
in dit geval de vader, die de gebeurtenib daadwerkelijk meemaakt. In beide gevallen wordt
immers een conceptjele representatie gevormd waarin een hoge Orde Doel
(P-HEALTH-LOVED-ONES) wordt geblokkeerd. Dat deze representatie bij de
lezer andere emotionele konsekwenties heeft dan bij de actor, vindt zijn
oorsprong in de immense verschillen in conceptuele inhoud waar het de representatie van de actors
de gebeurtenis betreft. 'Jan' is voor de lezer
een summiere conceptuele struktuur, 'Ik' is voor de betrokkene een uiterst
centrale en complexe struktuur.
7) Volgens de klassieke ideomotorische theorie liggen aan willekeurige bewegingen bewegingsvoorstellmgen ten grondslag, worden deze voorstellingen
sterk genoeg dan zetten zij zich in werkelijke bewegingen om. Deze oude
theorie keert in een nieuwe jas terug in de huidige theorieën over centrale
bewegingsrepresentaties, die een aktieve rol zouden spelen in de totstandkoming van bewegingen (vgl. Pew, 1974, p. 30). Meer over motorische representaties in Stelmach (1976, 1979)
8) In recenter onderzoek (Fnjda, 1970, 1972) is komen vast te staan dat de
differentiatie zowel in gelaatsuitdrukkingen als in emoties veel verfijnder is dan in de aanvankelijke studies werd gekorkludeerd. Herleiding tot
enkele orthogonale faktoren is slechts voor een deel mogelijk en dient aangevuld te worden door hiërarchische subdifferentiaties. Bij de opname van
de gelaatsexpressie in hot model van de afreageerthoone houd ik mij eenvoudigheidshalve aan de grovere herleiding tot enkele faktoren. Praktisch
betekent dat dat de gelaatbuitdrukkingen in een werkend model van de afrea383

geertheorie een wat ongenuanceerde, 'houterige' aanblik zullen bieden.
9) Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een software pakket, dat onlangs
door Van der Poel (197Θ) is ontwikkeld ten behoeve van snelle VECTOR GENERAL
DISPLAY bi] psychologische experimenten.
10) In één van de door TALESPIN gemaakte verhalen laat Bill Bird zijn vriend
Henry Ant jammerlijk verdrinken, omdat in het programma de inferentieregel
ontbrak die zegt dat actors in net algemeen waarnemen wat in hun onmiddellijke nabijheid gebeurt (Meehan, 1976, p. 127). Meehan geeft tal van amusante voorbeelden van 'mislukte' verhalen, waarbij TALESPIN ontspoort omdat
voor de hand liggende inferentieregels niet zijn ingebouwd of een ogenschijnlijk onschuldige regel tot logische kortsluitingen voert.
11) De geïndiceerde arousalwaarde (IA) verschijnt in het model daarom als representant van het excitatie-quantum dat door het sleutelneuron-systeem
wordt vrijgemaakt.
12) In het nadien uitgevoerde onderzoek is men meer aandacht gaan besteden aan
mogelijke interakties tussen schijn-arousal en werkelijke arousal (Goldstein, Fink & Mettee, 1972).
13) Hoe kan dat? Proefpersonen werd verteld dat het onderzoek tot doel had
spierreakties (in het gezicht) te meten. De instruktie die ongemerkt in
een glimlach resulteert luidt: "(Touching lightly the electrodes near the
corners of the mouth) Now I'd like you to contract these muscles under
here (If this was unsuccessful, then) Contract them by drawing the corners
of your mouth back and up (When satisfied, the experimenter said) Good, now
hold it like that" (Laird, 1974).
14) Het gaat hier niet alleen om een praktische rekentechnische mogelijkheid.
Er is hier veeleer een theoretische opvatting in het geding die het meest
geprononceerd door Bern (1965, 1967, 1972) is uitgesproken, namelijk dat
de observator en de actor zelf, funktioneel in dezelfde positie verkeren
bij het maken van inferenties over de interne toestand van de actor.
15) "Sexual and aggressive phenomena are often experienced as driving, urging,
or pressuring sensations, and relief is obtained when tne sexuel or aggressive act takes place. It is very natural to associate such inner experiences with otner driving, urging, or pressuring sensations involving fluids
- urination and vomiting, for example. And these various inner driving
experiences are also readily associated with our intuitive ideas of force
and energy. But fundamental fallacies result when this kind of thinking
is used to devise acceptable scientific explanations. Intuitive ideas may
be quite remote from precise scientific concepts" (Peterfreund, 1972, p.
54).
16) Deze opluchting zou kunnen berusten op het herstel van een normale fysiologische arousaltoestand ná het afreageren. Er is vrij goede evidentie dat
bijvoorbeeld de uiting van agressie, onder bepaalde omstandigneden, tot
arousalreduktie leidt. Wat evenwel niet wil zeggen dat daarmee de agressie
afgereageerd is in de zin van een verminderde kans op toekomstige agressie.
Men raadplege het recente overzicht van Geen & Quanty (1977).
17) Men kan betwijfelen of het extinctieparadigma, zoals het voor dier-expenmenten geldt, hier werkelijk van toepassing is. Bij de mens zal de oorspronkelijke traumatische situatie vaak een per definitie onherhaalbaar
karakter hebben. Het opnieuw voor de geest halen kan dan niet vergeleken
worden met de nerhaling van een experimentele konditie zoals die in extinctieproeven met dieren mogelijk is.
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18) Alle drie deze verklaringen veronderstellen dat er inderdaad een afreageereffekt is. Juist de laatste ]aren is er steeds meer twijfel gerezen aan de
werkelijkheid van het verschijnsel. Van het beroemde geval van Anna O., dat
de oorsprong vormde van de afreageertheone, weten wij thans dat zij vijf
weken na haar genezing opnieuw een instorting kreeg en voor lange tijd in
een sanatorium werd opgenomen (Ellenberger, 1972). Macmillan (1977) komt
tot de stelling dat het nele effekt van de afreageertheone op 'geloof'
berustte. Hij acht het waarschijnlijk dat beide partijen, Breuer en Anna
O., zich hebben laten meeslepen door de overtuiging dat afreageren helpt.
"... The 'talking cure' was a type of nonspecific suggestion therapy which
derived its therapeutic effectiveness from the shared expectancies of Breuer
and Anna 0. rather then from the properties of the method itself".
Onderzoek naar een 'katharsis'-effekt bij het uiten van agressie
leidt tot
tegenstrijdige resultaten. In niet weinig gevallen treedt een omgekeerd
effekt op! Hoe meer gelegenheid geboden wordt tot het uiten van agressie,
hoe agressiever de betrokkenen worden (Kahn, 1966, Mallick & McCandles,
1966, Kaplan, 1975). In plaats van theorieën die verklaren waarom afreageren van woede kalmeert, worden er nu theorieën ontworpen die moeten verklaren waarom dit afreageren juist agressiever maakt (vgl. Geen, Stonner ь
Snope, 1975).
Hoofdstuk

7.

1) Eenzelfde regel maakt ook deel uit van PARRY (Colby, 1975, p. 56), waar
het programma weigert onderwerpen te bespreken, indien de affektvanabelen
een bepaalde drempel overschrijden.
Hoofdstuk

8.

1) Dit wordt duidelijk uit de brieven van 6 en 16 augustus 1895 aan Fliess.
In de eerste brief deelt Freud mee, dat hij gelooft eindelijk een verkla
ring te hebben gevonden voor de pathologische afweer. In de tweede brief
moet hij echter bekennen voorbarig te zijn geweest. Het hele vraagstuk
ziet er zo onoplosbaar uit, dat hij zijn aantekeningen terzijde geworpen
heeft. "Ich wollte ja weiter nichts als die Abwehr erklaren, aber erklärte
etwas mitten aus der Natur heraus. Ich habe das Qualitatsproblem, den
Schlaf, die Erinnerung, kurz die ganze Psychologie durcharbeiten mussen.
Jetzt will ich nichts mehr davon wissen" (1895/1950, p. 132/133).
2) In het voorgaande wordt alleen gezegd dat vanuit het geheugensysteem het
waarnemingssysteem wordt geexciteerd en dat daarmee een herinnering bewust
wordt. In Freuds systeem ontstaan bewuste kwaliteiten echter uitsluitend
via prikkeling van de zintuigen. Freud heeft daarom een vrij gekompliceerde konstruktie nodig om te verklaren noe herinneringen bewust worden. Hij
neemt aan dat taai-associaties als tussenschakel dienen. Met de herinnering
zijn woordvoorstellingen verbonden, in het bijzonder klankvoorstellingen
die op hun beurt motorische woordbeelden kunner aktiveren waaruit tenslotte
spiennnervaties van het spraak-apparaat voortvloeien. Het is de gewaarwording van deze minieme motorische responsies die aan de herinnering een bewuste kwaliteit verleent. Overigens merkt Freud op dat deze 'spraaktekens'
niet de enige weg zijn waarlangs herinneringen bewust worden. Hij acht het
mogelijk dat excitaties van het geheugensysteem terugstromen naar het sensorische systeem en op deze wijze 'kwaliteitstekens' dat wil zeggen bewustzijn wekken (1895/1950, p. 443, 444, 454, 460).
3) Een gedachte die Freud al in de Entwurf (p. 438) opwerpt, in Manuskript К
(1896/1950, p. 107) herhaalt en kort daarop in een van zijn publikaties
(1896 , p. 384) aanstipt is, dat sexuele voorstellingen een excitatiecapa
citeit hebben die hen onderscheidt van alle andere voorstellingen. Wanneer
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iemand vóór de puberteit een sexuele ervaring heeft opgedaan, zal er bij
ontbreken van een ontwKkeld suxueel arousalsysteem op het moment zélf
geen excitatie ontstaan. Na de puberteit zal de herinnering aan dit voorval
ecnter wèl een excitatiequantum produceren. Het Ik is op dit 'posthume'
excitatiequantum van een herinnering niet voorbereid. Er treedt daarom een
hevige excitatietoestand op die een even buitensporige afweer uitlokt (vgl.
1895/1950, p. 438, 409). Deze hypothese zal enkele jaren later geheel naar
de achtergrond verdwijnen: "The whole idea had tne ground cut fron under
it by the discovery a year or two later of infantile sexuality and the recognition of the persistence of unconscious instinctual impulses" (Strachey,
1966, p. 356).
Ik volg hier vrij letterlijk Freuds tekst (1895 , p. 291-294), die voor de
hedendaagse cognitieve psycholoog, vertrouwd als hij is met 'netwerken',
'knopen', 'stapelgeheugens', enzovoort, fascinerende lektuur vormt. Freud
beschikt niet over dit begrippenapparaat en wanneer hij deze of verwante
termen gebruikt, bedient hij zich naar zijn gevoel van nogal onorthodoxe
beelden: "Ich bediene mich hier einer Reihe von Gleichnissen, die alle nur
eine recht begrenzte Ähnlichkeit níet meinem Thema haben und die sich untereinander nicht vertragen. Ich weiss dies, und bin nich in Gefahr, deren
Wert zu überscnatzen, aber mich leitet die Absicht, ein höchst kompliziertes und noch niemals dargestelltes Denkobjekt von verschiedenen Seiten her
zu veranschaulichen, und darum erbitte ich mir die Freiheit, auch noch auf
den folgenden Seiten in solcher nich einwandfreien Weise mit vergleichen
zu schalten" (1895d, p. 295).
Deze omgekeerde reproduktievolgorde valt Freud voor het eerst op bij zijn
patiente Frau Enmy (1895°, p. 129). Overigens beschrijft hij op minstens
twee plaatsen in de Studien de reproduktie van herinneringen in de natuurlijke volgorde (vgl. p. 104, 240). Er doen zich kennelijk uitzonderingen
voor.
Of er inderdaad zo'η scherp onderscneid gemaakt moet worden tussen episo
disch en semantisch geheugen is een zeer omstreden zaak. Schänk & Abelson
(1977, p. 17 e.v.) neigen bijvoorbeeld tot de aanname dat het gehele geheugen georganiseerd is rond persoonlijk ervaren episodes. Overeenkomsten tussen episodes leiden ertoe, dat ze op den duur ekonomischer worden opgeslagen in termen van meer algemene, gestandaardiseerde episodes. De algemene
semantische kategorieen hebben dus veelal een episodische ondergrond.
Freud spreekt later over een 'bijna noodlottige' vergissing (1914 , p. 55).
"Unter dem Einfluss der an Charcot anknüpfenden traumatischen Theorie der
Hysterie war man leicht geneigt, Berichte der Kranken fur real und ätiologisch bedeutsam zu halten, welene ihre Symptome auf passive sexuelle Erlebnisse in den ersten Kinderjahren, also grob ausgedruckt: auf Verfuhrung zuruckleiteten. Als diese Ätiologie an ihrer eigenen Unwahrscheinlichkeit
und an dem Widerspruche gegen sicher febtzustellende Verhaltnisse zusammenbrach, war ein Stadium völliger Ratlosigkeit das nächste Erlebnis" (ib.).
Daar bij Anderson a Bower de zoeksnelneid volgens een bepaalde waarscnijnlijkheidsverdeling varieert, zal er bij vele nerhalingen één keer een
zoeksnelheid kunnen voorkomen die het mogelijk maakt de stapel zeer diep
af te zoeken vóór de tijdslimiet is bereikt. Een andere verklanngsmogelijkheid, die mijns inziens meer voor de hand ligt is, dat de items die al een
keer de revu gepasseerd zijn en niet de gezochten blijken te zijn, van een
markering worden voorzien zodat zij bij een volgende aftasting van het geheugen worden overgeslagen.
De aanname van een geheugenregister waarin herkende woorden tijdelijk worden geplaatst blijkt nodig om het verschijnsel te verklaren, dat mensen bij

het lezen met hun ogen al een aantal woorden verder zijn voordat de woorden worden uitgesproken.
10) Het Cognitieve Systeem omvat in Mortons model alle kennis en procedures
die gebruikt worden bi] de semantische en syntaktische analyse van taaluitingen. Dit komt overeen met de Zinsontleder en het Conceptuele Systeem
in het schema van Kempen (1976, p. 15 e.V.).
11) Het denkbeeld van een lijst van geaktiveerde episodes, waarop episodes
staan in de volgorde waarin zij hun aktivatiedrempel overschrijden, welke
lijst van bovenaf wordt afgelezen, komt overeen met het 'Short-List' model
voor het woordgeheugen dat door Hudson (1979) wordt ontwikkeld.
12) "Each experienced event always occurs at a particular spatial location and
in a particular temporal relation to other events that already have occurred. These temporal relations among experienced events are also somehow represented as properties of items in the episodic memory system" (Tulving,
1972, p. 388).
13) Bij een verval theorie denkt men eigenlijk aan een zodanige aantasting van
geheugensporen dat deze er na verloop van tijd niet meer zijn.
Strikt genomen verdwijnen in het epigensysteem geheugensporen echter nooit, maar veranderen de aktivatiedrempels zodanig dat de kans op aktivering van geheugenelementen op de lange duur verdwijnend klein kan worden. Funktioneel
gesproken is daarmee het conceptuele element uit het geheugen verdwenen.
14) Bedacht moet allereerst worden, dat de nadruk in Freuds theorie niet
ligt
op perceptuele processen in de verwerking van gebeurtenissen, maar op de
conceptuele processen. Of de invoer nu uit zintuigelijke indrukken bestaat
of uit taaluitingen, het zwaartepunt ligt in beide gevallen op de omzetting
in voorstellingen (conceptuele representaties) en de invloed die deze voorstellingen vervolgens uitoefenen. Daarnaast zij er op gewezen, dat ook bij
het begrijpen van taaluitingen in werkelijkheid eerst een perceptuele ontleder ('spraakherkenner', vgl. Kempen, 1976) zou moeten worden ingescnakeld, voordat een zinsontleder, een SAM of PAM hun werk kunnen gaan doen.
Wanneer Schänk & Abelson deze perceptuele ontleders uit hun model weglaten,
is het omdat ook zij zich willen concentreren op het begrijpen
van taaluitingen, dat wil zeggen op de omzetting in conceptuele representaties. Het
is de gecompliceerdheid van het onderwerp die tot een dergelijke beperking
dwingt (vgl. de beperkingen die Anderson & Bower, 1974, p. 137ff, zich opleggen bij HAM). Om dezelfde reden heeft men zich in de tot nu toe ontwikkelde computermodellen van persoonlijkheidstheorieën nog niet aan perceptuele invoer gewaagd. De meest gebruikelijke invoer voor deze programma's
bestaat uit uitspraken die qua vorm aan vrij strenge restnkties gebonden
zijn. PARRY, een van de verst gevorderde modellen (Colby, 1975),accepteert
gewone omgangstaal, die echter geen betekenisontleding ondergaat zoals de
linguïst die nastreeft. Juist omdat het begrijpen van taal zo'η ingewik
keld probleem is, moet Colby volstaan met een pragmatische methode van ont
leding die voldoende zinvolle patronen in de invoer herkent, om het simula
tiemodel te kunnen laten inwerken.
15) "... the executive might switch strategies and try instead to reconstruct
what might have happened next, from its knowledge of the goals and status
of the situation at the event in the time line accessible to it. Suppose,
furthermore, that now an immediately subsequent entry in the time line
fires, due to activation propagated to it from elements stimulated during
the executive's attempts at reconstruction. It examines the newly retrieved
element, tests for its relation to the previously available event record,
just as it would have done had an event record fired under the direct recall
strategy, and concludes something equivalent to 'Oh yes, I remember'
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(Reitman, 1965, p. 223).
16) Het boek van Dutta en Kanungo poogt voornamelijk aan te tonen dat een groot
aantal studies dat geheugenprestaties in verband brengt met het lust-onlust
karakter van een taak (verdringing), met een door taak-interruptie ontstane spanning (Zeigarnik-effekt), met persoonlijkheidstypen, enzovoort, in
een nieuw licht komen te staan wanneer men op de intensiteit van het affekt
let. Deze kan als de voornaamste verklarende variabele worden beschouwd
voor de verschillen in retentie die bij de diverse onderzoeken worden gekonstateerd. Hoe de affekt-intensiteit echter het geheugen beïnvloedt laten
Dutta & Kanungo in het midden.
17) De meest voor de hand liggende psychologische parallel voor het neuronennetwerk waarop Freud zijn geheugentheorie baseert is natuurlijk het semantische netwerk, waarin de aktivatie zich van één element naar andere elementen verspreidt al naargelang de tussen deze elementen bestaande verbindingen. Deze idee is het grondigst uitgewerkt in het ACT-model van Anderson
(1976). De moeilijkheid is echter dat Andersons model weliswaar een brede
verzameling van geheugenverschijnselen verklaart, maar wat conceptuele representatie betreft niet boven losse zinnen uitkomt. Omgekeerd geven Schänk
& Abelson een theorie over conceptuele representatie, zelfs van gehele episodes, zonder echter een formeel model te bieden voor het vergeten, herinneren, enzovoort, van deze strukturen. De kloof die tussen beide benaderingen
gaapt is zo groot, dat een poging tot synthese, zo ik daartoe al kompetent
zou zijn, het bestek van deze studie verre te buiten gaat.
1Θ) In de jaren na de Studien en de Entwurf zouden al deze vermoedens en spekulaties zich geleidelijk verdichten tot het inzicht, dat verdringing optreedt
bij een konflikt tussen wensvoorstellingen van sexuele aard en eisen van mo
rele aard waaraan de persoon zich gebonden acht. Deze wensvoorstellingen wor
den dan niet langer herleidt tot traumatische gebeurtenissen in de jeugd
waarbij iemand voortijdig sexuele ervaringen opdoet. Aangenomen wordt dat
zij in ieder mensenleven van kindsbeen aan een rol spelen, en dat zich in
deze voorstellingen een algemeen menselijke driftaanleg uit. Het gehele
verdringingsthema komt dan te staan tegen de achtergrond van een meeromvat
tende theorie over de 'condition humaine', inhoudende dat de mens door ster
ke driften wordt bewogen, aan de bevrediging waarvan echter even sterke, zo
niet sterkere kulturele normen in de weg staan. In het persoonlijke leven
van het individu kan dit konflikt zulke scherpe vormen aannemen, dat alleen
de verdringing als noodoplossing uitkomst kan bieden.
19) 'Incompatible' heeft hier uiteraard niets te maken met de 'onverenigbaar
heid' van voorstellingen in Freuds theorie. Bedoeld worden eenvoudig gedach
ten die niets met de te vermijden gedachtengang gemeen hebben.
20) Vgl. het
fraaie voorbeeld van de patient die zich alleen nog maar losse
woorden - 'concierge', 'hemd', 'bed', enzovoort - te binnen kan brengen
(1895d, p. 277), of het geval van Emma (1895/1950, p. 434).
21) Er zijn binnen het formele model gemakkelijk andere regels in te voeren die
eveneens een verdnngingseffekt opleveren. Denkbaar is bijvoorbeeld, dat
de aktivatiedrempel die normaal verlaagd wordt als conceptualisaties op de
ALIST verschijnen, verhoogd
wordt bij conceptualisaties welke met een te
hevig affekt gepaard gaan. ledere keer als de conceptualisatie bewust wordt
en opnieuw een pijnlijke affekttoestand veroorzaakt, wordt de aktivatiedrem
pel verder verhoogd. Dit zou ertoe leiden dat het verdnngingseffekt, het
niet meer in het bewustzijn verschijnen van de conceptualisatie, veel snel
ler en drastischer tot stand komt. Freuds formuleringen, ook die in de Ent
wurf, geven echter onvoldoende aanknopingspunten voor de invoering van een
dergelijk mechanisme.
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22) De conceptie van een psychisch apparaat dat uit verschillende lokaliteiten bestaat wordt eerst in het zevende hoofdstuk van de Traumdeutung (1900a)
ingevoerd. Zelfs dan houdt Freud echter zoveel slagen om de arm ('Hilfsvorstellungen' ... ' Streng genommen brauchen wir die Annahme einer wirklich
raumliche Anordnung der psychischen Systeme nicht zu machen' (ib., 542),
dat men hem niet aanstonds het verwijt van relfikatie kan maken. De neiging
om in ruimtelijke beelden te denken en onwillekeurig aan deze beelden een
zeker werkelijkheidsgehalte toe te kennen, doet zich eigenlijk al voor
zodra men naast een bewustzijn een onbewuste of onder-bewustzijn aanneemt.
Breuer heeft dit vroegtijdig en helder gezien. Zijn theoretische bijdrage
tot de Studien über Hysterie bevat een passage waarin hij dit gevaar met
onovertroffen scherpte aanduidt. "Allzuleicht verfallt man in die Denkgewohnheit hinter einem Substantiv eine Substanz anzunehmen, unter 'Bewusstsein', 'conscience' allmählich ein Ding zu verstehen; und wenn man sich
gewohnt hat, metaphorisch Lokalbeziehungen zu verwenden, wie 'Unterbewusstsein', so bildet sich mit der Zeit wirklich eine Vorstellung aus, in der die
Metapher vergessen ist und mit der man leicht manipuliert wie mit einer realen. Dann ist die Mythologie fertig" (1895/1970, ρ. 184).
23) Psi is het neuronensysteem dat de geheugensporen bewaart. Met de uitdrukking
'biologisch Delehrt' bedoelt Freud dat het een regel betreft die in de loop
der evolutie deel is gaan uitmaken van de organisatie van het zenuwstelsel
(vgl. Strachey's kommentaar bij de Standard Edition van de Entwurf, 1895/
1966, p. 365) . In het formele model van de afreageertheone vinden wij deze
regel terug in de automatische vermijding van conceptualisaties die met een
overschrijding van het affektkritenum gepaard gaan.
24) Maher (1966) brengt dezelfde opvatting naar voren: "When the determinants
seem clear to an observer, it is tempting to conclude that the subject
'really knows' what they are but has actively 'buried' his knowledge of
them in some remote recess of his being. Metaphorical thinking of this
kind is valuable for dramatic or literary purposes but has no place in
science. Responses which a person is unable to make do not have a covert
existence sonewhere else" (p. 59).
25) In het licht van het voorgaande kan er geen misverstand over bestaan, dat
de in deze samenvatting gebezigde uitdrukkingen, voorzover zij een ruimte
lijke ordening in het geheugen suggereren ('langs de tijdslijn', 'vooraan',
'rond een kern'), overdrachtelijk verstaan moeten worden.
hoofdstuk

9.

1) In de brief van 21-05-'94 aan Fliess is er een aanzet tot een meer syste
matisch terminologisch onderscheid tussen 'Affektverwandlung' (bij de konversiehystene) en 'Affektvertauschung' (bij de angstneurose). Van een po
ging om dit onderscheid konsekwent door te voeren is in Freuds verdere publikaties echter niets te vinden.
2) Of het 'alleen maar' voorkomen van arousal tot angst leidt zou experimen
teel getoetst kunnen worden door proefpersonen ongemerkt epinephrine toe
te dienen, wat etisch echter op bezwaren stuit. Zeer recent heeft Maslach
(1979) op ingenieuze wijze proefpersonen met onverklaarbare arousal gekonfronteerd, door deze hypnotisch te induceren. Zij komt tot de konklusie
"that strong unexplained arousal per se is typically perceived as a nega
tive state and not as an undifferentiated, affectively neutral state ...".
Deze bevinding kan als een ondersteuning worden opgevat voor de in het
vooigaande geponeerde relatie tussen 'alleen maar' arousal en angst. De
heftige diskussie die Maslachs bevinding uitlokt lijkt herzieningen en ver
fijningen aan te kondigen in de twee-faktoren theorie van emotie (vgl.
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Schachter & Singer, 1979).
Het is niet alleen twijfel omtrent de juiste psychologische weergave van
net proces, die Freud ertoe brengt om zijn formulering tussen aanhalingstekens te plaatsen. De twijfel gaat dieper en betreft de vraag of het psychologische beschrijvingsniveau hier wel van toepassing is: "vielleicht
ware es richtiger zu sagen: Dies sind überhaupt m e n Vorgange psychischer
Natur, sondern physische Vorgänge, deren Folge sich so darstellt, als ware
das durch die Redensarten; 'Trennung der Vorstellung von ihrem Affekt und
falsche Verknüpfung des letzteren', Ausgedruckte wirklich geschehen"
(1894a, p. 67).
Ook hier kan men, evenals bij de relatie tussen konversie en verdringing,
de vraag stellen of de verschuiving van affekt de geslaagde verdringing tot
gevolg heeft of omgekeerd de verdringing er oorzaak van is dat verschuiving
van affekt optreedt. Ik verwijs naar paragraaf 8.1.5.
Dat bij aktivering van verdrongen voorstellingen niet het oorspronkelijke
affekt ervaren wordt maar uitsluitend angst,
is een bewering die we keer
op keer bij Freud tegenkomen. Bijzonder pregnant in de 'Vorlesungen':
"Die Angst ist also die allgemein gangbare Münze, gegen welche alle Affektregungen eingetauscht werden oder werden Können, wenn der dazugehörige Vorstellungsinhalt der Verdrängung unterlegen ist" (1916/17, p. 419, vgl. p.
425, 1919 n , p. 254).
Interessant is hier dat de angstontwikkeling bij de angstneurose èn bij
de dwangneurose op eenzelfde principe teruggevoerd kan worden: een lichamelijke excitatietoestand waarvoor de cognitieve aanknopingspunten ontbreken
leidt tot angst.
Dat de affektbenoeming iets uitmaakt voor het daaropvolgende denken en handelen, treedt dramatisch aan het licht bij één van Freuds patiënten Fräulein
Elisabeth ν. R. Terwijl ze tevoren vol tederheid kan uitweiden over de wan
delingen en gesprekken met haar zwager, komen dezelfde gebeurtenissen in
een geheel ander licht te staan wanneer Freud haar meedeelt dat zij zijns
inziens sinds lang op haar zwager verliefd is: "Sie schrie laut auf ...,
sie machte noch eine verzweifelte Anstrergung, die Aufklarung zurückzuweisen. Es sei nicht wahr, ich nabe es ihr eingeredet, еч könne nicht sein,
einer solchen Schlechtigkeit sei sie nicht fähig" (1895°, p. 223). Dezelfde
gedragingen die eerder werden gezien in het licht van een 'bloss verwandschaftlichen Neigung' krijgen een totaal andere betekenis nu haar gevoelens
onder de noemer 'verliefdheid' worden gebracht.
Het gebruik van het woord 'extern' duidt hier in feite aan dat we in termen
van de systeemtheorie een systeemgrens
onderscheiden, "... the boundary,
that encompasses the smallest number of components, within which the dynamic behavior under study is generated" (Forrester, 1968, p. 4-2). Het gehele model van de afreageertheorie kan worden beschouwd als een gesloten
systeem. De enige invoer van buiten die het systeem binnenkomt zijn de verbale duidingen van de therapeut waarmee het model interakteert. Alle gedrag
dat het model vertoont, geheugenaktiviteit, arousal, expressies, affektbelevingen, symptomen, is verklaarbaar vanuit de relaties die binnen het model gelden.
Het verdwijnen van arousal bij de hysterische symptoomvorming wordt hier
toegeschreven aan een afwijkend verloop van excitatieprocessen, dat wil
zeggen puur fysiologiscn verklaard. De attnbutietneoretische opzet van de
afreageertneone impliceert echter, dat hierbij O O K cognitieve faktoren
een rol kunnen spelen. Strikt voortbordurend op het attributieschema zal
de aanwezigheid van een prominent symptoom namelijk leiden tot de aktive-

ring van conceptualisatie s die m e t langer verwijzen naar konf likterende
cognities maar die op ziek-zi]n betrekking hebben. Deze conceptualisaties
zijn vervolgens weer van invloed op arousal en motorische responsies. Indien de situatie 'ziek zijn' voor de betrokkene een minder ernstige doelblokkenng inhoudt dan de doelblokkenng die m de traumatische episode
ligt vervat, zal het arousalmveau dalen. In Freuds uiteenzettingen in de
'Studien' blijven deze cognitieve konsekwenties van de symptoomvorming
grotendeels onuitgev.er<t.
10) Kenmerkend voor het mechanisme is overigens dat het voornamelijk betrekking heeft op aanvalsgewijs optredende symptomen. Immers alleen wanneer de
pathogène herinnering wordt geaktiveerd verschijnt het symptoom. Dit houdt
in dat pernanente symptomen slechts kunnen optreden, indien vanuit de omgeving min of meer kontinu aan de herinnering wordt geappelleerd. Onverklaard blijven echter die gevallen waarin het symptoom voortduurt, zelfs
gedurende maanden en jaren, terwijl van een kontinue aktivering van de
pathogène herinnering géén sprake is. Freud neemt hier aan dat het excitatiequantum dat bij de traumatische herinnering behoort zodanig verschoven
kan worden, dat in één keer een blijvende innervatie (inhibitie) tot stand
komt.
Deze notie van een éénmalige wijziging van de excitatieverhoudingen m het
zenuwstelsel blijft echter zo onuitgewerkt, dat ik er vanaf zie haar in het
model van de afreageertheone een plaats te geven.
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BIJLAGE 1

A COMPUTER SIMULATION OF FREUD'S COUNTERWILL THEORY1

1. Abstract
This paper reports a computer simulation at the level of the organism. Freud's counterwill theory is translated into a computer
model, using Forrester's system dynamics language. Three simulation runs are described to illustrate the behavior of the system
in comparison with Freud's description of patient behavior. It
is shown that system dynamics methodology is an effective device
to expose the complex structure of psychoanalytic theory. The experimental study of psychoanalytic theory has been predominantly
directed to isolated propositions. However, a system dynamics representation of the theory may stimulate academic psychology to a
more comprehensive and integrated investigation of psychoanalytic
theory.
2. Introduction
igmund Freud (1892-1893/1966, p. 117) drew his inspiration
for the counterwill theory from the case of a young "moth&
er who was unable to feed her newborn baby till hypnotic suggestion intervened". In the present paper we develop a formalization of Freud's verbal model into a computer simulation model
using Forrester's (1968) systems dynamics language. Three simulation runs are described to illustrate the behavior of the computer model as compared with Freud's description of patient behavior. The paper concludes with a discussion of the relevance of
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attempts to explore psychoanalytic theory with the help of system
dynamics methodology.
3. Freud's counterwill theory
The general pattern of assumptions and interactions that make
up Freud's counterwill theory is shown in Figure 1. This causal
loop diagram may help the reader keep track of Freud's reasoning.
At the same time, it clarifies the way we arrive at our system
dynamics conception of Freud's theory. In Figure 1 a positive
relationship between two elements is indicated by a

plus sign

near the head of the arrow connecting those elements. A negative
relationship between elements is indicated by a minus sign near
the head of the connecting arrow. In our description of the counterwill theory the numbers in brackets refer to the numbered
arrows in the diagram.
Freud starts with the assumption that certain ideas have an
affect of expectancy attached to them. They are of two kinds:
(1) intentions, ideas of my doing this or that, and (2) expectations, this or that will happen to me. It is the former category,
the intentions, that interests Freud most.
The affect attached to these intentions depends on two factors:
first, on the degree of importance that the outcome has for me
(1,3); and second, on the subjective uncertainty that I have in
regard to this outcome

(2,3). The subjective uncertainty is it-

self represented by a collection of distressing antithetic ideas
(I shall not succeed. Things will go wrong) . With the self-confidence health gives (4), a person normally suppresses these antithetic ideas (5), inhibits them and excludes them from further
associations to such an extent that their existence is as a rule
not manifest

(6). On the other hand, when a neurosis is present,

we have to assume the primary presence of a tendency to depression (7) and to a lowering of self-confidence

(4). In this case

great attention is paid to antithetic ideas against intentions
(7,3,8,9),

perhaps because the subject matter of such ideas fits

the mood of the neurosis. When this intensification of antithetic
ideas relates to intentions, the two major neuroses, neurasthenia
and hysteria, each behave in a different manner. "In neurasthenia
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Figure 1. Causal loop diagram of Freud's counterwill theory.
the pathologically intensified antithetic idea is combined with
the volitional idea into a single

act of consciousness

(10,11);

it subtracts from the volitional idea and brings about the weakness of will

(12) which is so striking in neurasthenics and of

which they themselves are aware (13)." The process m

hysteria is

different. "... In accordance with the tendency to a

äi,ssooiat-Lon

of

consciousness

in hysteria

(14), the distressing antithetic

idea, which seems to be inhibited, is removed from association
with the intention and continues to exist as a disconnected idea,
often unconsciously to the patient himself

(15) ... It is supreme-

ly characteristic of hysteria that, when it comes to the carrying
out of the intention ... the inhibited antithetic idea establishes
itself, so to speak, as a 'counterwill'

(16,17), while the

patient is aware with astonishment of having a will which is resolute but powerless (13) "... It may be," Freud adds, "that the
antithetic idea is only able to put itself into effect because
it is not inhibited by being combined with the intention in the
way in which the intention is inhibited by it" (Freud, 1892-1893/
1966, p. 122).
Freud assumes that a similar process lies at the root of the
incapacity of the young mother to feed her newborn baby. The
patient's excited state before the first confinement, or her ex407

haustion after it, worked as a fortuitous case that triggered the
hysterical mechanism latent in her disposition (18,19,14,15,16,17).
Freud surmises this mechanism to be prototypical for the formation of a large number of hysterical symptoms, especially the phenomenon of tic arising in states of exhaustion. It may be asked
how it comes about that it is the antithetic idea that gains the
upper hand as a result of general exhaustion. Freud assumes that
the exhaustion is, in fact, only a partial one. What are exhausted
are those elements of the nervous system which form the material
foundation of the ideas associated with the primary consciousness.
The ideas that are excluded from that chain of associations of the
normal ego, the inhibited and suppressed ideas, are not exhausted.
Consequently, they predominate at the moment of disposition of
hysteria. Although with regard to normal consciousness the suppressed ideas seem to be nonexistent, they nevertheless do occur.
That is to say, the physical alteration corresponding to them is
retained.
The scope of the counterwill theory is not limited to isolated
hysterical symptoms. The theory offers, according to Freud, an
explanation of major portions of the symptomatology of hysteria
as well of one of its most striking characteristics. He refers
specifically to the deliria of hysterical attacks where precisely those ideas dominate which are suppressed and rejected by normal consciousness. Perhaps the connection between hysterical
state and suppression may be a more intimate one in that the laborious suppression produces the hysterical condition (20), a
condition of general exhaustion.
The mechanism of antithetic ideas putting themselves into
effect might also explain the phenomena of tic convulsif. For instance, the root of coprolalia would be the patient's perception
that he cannot prevent himself from producing some particular
sound (13), usually a 'hem, hem'. He would become afraid of
losing control over other sounds as well (21), especially words
considered indecent. This fear would lead to what he feared
coming true (22,15,16,17).
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4. System dynamics interpretation
In translating Freud's verbal model into system dynamics language, we have two difficulties. First, although Freud's theory
is mainly a psychological one, it is not exclusively so. With regard to the origin of the hysterical condition there is a sudden
switch from a psychological to a neurophysiological explanation.
We shall, therefore, conceive of the theory as essentially a
neurophychological model. However, things are complicated in that
Freud intermingles the two levels of discourse. This is most
striking where he defines exhaustion in neurophysiological terms,
referring to elements of the nervous system, and the next moment
the adjective exhausted is applied to ideas (Spehlmann, 1953, p.
56). It is evident that for a formalization to make sense psychological and neurophysiological concepts clearly have to be kept
separate. In the model we define exhaustion primarily in a neurophysiological sense, as a decrease in nervous energy supply. As
a matter of fact, the concept of a store of nervous energy, Q,is
explicitly introduced (Freud, 1895/1950) and also occurs in
Breuer's theoretical contribution to the Studies
on
Hysteria
(Breuer & Freud, 1895/1955) as "intracerebral tonic excitation".
The decrease in nervous energy supply then affects the behavior
of the psychological subsystems in the model and, as a psychological concept, exhaustion might be applied to the overall behavior of these subsystems during a state of nervous energy deficit.
A second difficulty arises, when we try to establish the basic
psychological variables which interact in Freud's model. At first
sight three such variables can be distinguished: ideas, affects
and behaviors. In regard to the distinction between ideas and
behavior it is, however, important to note that in 19th century
psychology ideomotor theory was in high repute (Allport, 1968, p.
34). According to this theory, the idea of a movement is already
a faint beginning of that movement. Ideomotor action is a central
feature of Charcot's (1886, p. 303) psychological explanation of
hysterical paralysis. In Freud's counterwill theory, too, ideas
directly issue into behavior. Freud uses the verb 'sich objektivieren', literally, to make itself objective, when he speaks
about an antithetic idea that puts itself into effect. In our
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systems dynamics representation of Freud's model we assume the
flow of behavior to be a direct continuation of the flows of
ideas. Such a direct continuation is conceivable only if ideas
and behavior are measured in the same units. In addition to units
of affect, a-units, we use ideomotor units, im-units, as units of
measure for both ideas and behavior.
In order to describe the time dependence of the variables con
sidered in the model, time units, t-units, are introduced. Since
nervous energy is measured in e-units, four kinds of units in all
are involved in all computations for simulating the behavior of
the system: e-units, a-units, im-units and t-units.
DYNAMO compiler language is used in the model (Pugh, 1970).
For the general characteristics of system dynamics methodology
see Forrester (1968) and Day (1974).
4.1.

Structure

of

the

simulation

model

The counterwill theory is interpreted as a dynamic system con
sisting of five level variables: intentions (INT), antithetic
ideas (AI), affect (AFF), unconscious antithetic ideas (UAI) and
nervous energy supply (NES). A flow diagram showing the relation
ships within the system appears in Figure 2. Equations of the
model are presented according to the order of level variables.
INTENTIONS.
(1)

INT.К = INT.J + (DT)(-INEX.JK)

where INT is intentions, im-units; DT is solution interval, tunits; and INEX is intentions carried into execution, im-units/
t-unit.
An intention is conceived as a set of minor intentions, i.e.,
ideas about actions to be carried out, each constituting an imunit. Eq. (1) says that the intention set at time К is equal to
the previous intention set at time J minus the intentions carried
into execution during the intervening time interval DT. The num
ber of intentions executed is given by the rate at which inten
tions are carried out, INEX, multiplied by the length of the time,
DT, since the last computation.
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Figure 2. DYNAMO flow diagram of F r e u d ' s c o u n t e r w i l l
(1.1)

theory.

INEX.KL = (1/ATEX) (DISC.K) (DECK) (POW.K)

where INEX is intentions carried out, im-units/t-unit; ATEX is
adjustment time for execution, t-units; DISC is discrepancy bebetween intentions and antithetic ideas, im-units; DEC is deci
sion parameter, dimensionless; and POW is power parameter, dimensionless.
Even if nothing interferes with the execution of an intention,
time would be required to carry out intentions. ATEX is the ad
justment time for execution of intentions if the execution rate
were to persist without changing. We assume the execution rate to
be proportional to the set of intentions. Since this set changes
when intentions are carried out, execution rate will change, too.
Apart from interfering antithetic ideas, execution rate would be
equal to (1/ATEX) χ (INT.К). However, we must take account of
antithetic ideas which could partially or completely interfere
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with the execution of intentions. Only insofar as there is a posi
tive discrepancy, DISC, between intentions and antithetic ideas,
will intentions be carried out.
(1.1.1)

DISO.К = INT.К - AI.К

where DISC is discrepancy between intentions and antithetic ideas,
im-units; INT is intentions, im-units; and AI is antithetic ideas,
im-units.
If the discrepancy between intentions at time К and antithetic
ideas at time К is equal to zero, by Eq. (1.1) execution rate is
reduced to zero. If DISC.К is less than zero, the carrying out
of intentions is suspended by means of a decision parameter, DEC,
switching from 1 to 0 if DISC.К < 0.
(1.1.2)

DECK = CLIP(1,0,DISC.K,0)

where DEC is decision parameter, dimensionless, and DISC is dis
crepancy between intentions and antithetic ideas, im-units.
Finally intentions become powerless during a state of exhaus
tion, i.e., when nervouw energy supply has fallen below an ex
haustion criterion.Therefore a parameter POW is introduced into
the equation for INEX. It switches from 1 to 0 as nervous energy
supply falls below its critical value.
(1.1.3)

POW.К = CLIP(1,0,NES.K,EXCRIT)

where POW is power of intentions, dimensionless; NES is nervous
energy supply, e-units; and EXCRIT is exhaustion criterion, eunits.
ANTITHETIC IDEAS. The set of antithetic ideas at time К is a
function of the previous set of antithetic ideas at time J and
the increase or decrease, respectively, of antithetic ideas dur
ing the intervening time interval JK.
Freud mentions two causes of increase of antithetic ideas. In
the first place, attention may be paid to antithetic ideas be
cause they fit the mood of the person concerned. In the model this
proposition is given a more general meaning: the prevailing level
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of affect may facilitate the increase of antithetic ideas. The re
lationship between mood and level of affect is described later.
Secondly, new antithetic ideas are created by the person's per
ception of his own ineffectiveness in carrying out intentions.
The аесгеаче of antithetic ideas is a result of suppression or
dissociation, ine relationship between these two concepts needs
some clarification. Freud and Breuer (1893/1955, p. 12) mention
three factors that can bring about dissociation: the occurrence
of hypnoid states, a severe trauma, or a laborious suppression.
Dissociation, therefore, is not so much a separate process as it
is the outcome of several possible processes. In the counterwill
pap^j:, dissociation is brought on by a condition of general ex
haustion that might be compared with a hypnoid state (Strachey,
1966, p. 116). However, the concept antithetic ideas (German:
Kontrastvorstellung) implies that this idea originally must have
been in consciousness. Otherwise there would not have been a con
trast which led to its rejection (Breuer & Freud, 1895/1955, p.
167). Hence, some sort of suppression must be involved in the dis
sociation of antithetic ideas. Freud uses the term suppressed to
characterize the antithetic ideas that are excluded from associa
tion in a state of exhaustion (Freud, 1892-1893/1966, p. 126). In
our model dissociation, therefore, is conceived as a highly effec
tive, instantaneous suppression of antithetic ideas that is trig
gered as soon as a specific exhaustion criterion is reached. As
such, it supplements the suppressive activity that normally takes
place. Eq. (2) takes account of the various positive and negative
contributions to the level of antithetic ideas.
(2)

ΑΙ.К = ΑΙ.J + (DT)(INCR.JK
+ AIPE.JK - SUP.JK)

where AI is antithetic ideas, im-units; DT is solution interval,
t-units; INCH is increase of antithetic ideas, im-units/t-unit;
AIPE is antithetic ideas related to perceived ineffectiveness,
im-units/t-unit; and SUP is suppression, im-units/t-unit.
Given a certain level of affect that facilitates the increase
of antithetic ideas, this increase will take some time. By defi
nition DTAI is the time it would take to double the number of
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antithetic ideas if the rate of increase were to persist un
changed. We assume, however, the rate of increase to be proportio
nal to the set of antithetic ideas. Since the latter changes when
new antithetic ideas are added, rate of increase changes too:
(2.1)

INCR.KL =

(1/DTAI.K)(AI.K)

where INCR is increase of antithetic ideas, im-units/t-unit; DTAI
is doubling time for antithetic ideas, t-units; and AI is anti
thetic ideas, im-units.
DTAI is not a constant, but depends on the current affective
state and the capacity to assimilate antithetic ideas.
(2.1.1)

DTAI.К
= DTAIN -

(F) χ (AFF.K) + DC.К

where DTAI is doubling time for antithetic ideas, t-units; DTAIN
is doubling time for antithetic ideas in a nonaffective state,
t-units; F is facilitation factor, t-umts/a-unit ; AFF is affect,
a-units; and DC is delay related to capacity for antithetic ideas,
t-units.
The first part of this equation DTAIN - (F) χ

(AFF.K) says

when affects are absent, DTAI will be equal to DTAIN, i.e., will
be relatively long. In this case, according to Eq. (2.1) , the in
crease of antithetic ideas will be small. Conversely, when affects
are intense, DTAI will be short, resulting in a strong increase of
antithetic ideas. A high rate of increase cannot, however, last
long since we have to assume a maximum number of antithetic ideas
that can be handled by consciousness at the same time. In the
equation for DTAI a further delay, DC, has to be incorporated when
AI.K reaches its maximum MAI. This delay may be considered negli
gible as long as MAI is not reached. It will grow very rapidly as
soon as AI.K. exceeds its maximum. Thus, we conceive of this delay
as an exponential function of e (base of natural logarithms =
2.718+), where the exponent is a function of the difference be
tween MAI and AI.K.
(2.1.2)
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DC.K. = TxEXP((-ED) χ (MAI - AI.K))

where DC is delay related to capacity to assimilate antithetic
ideas, t-units; Τ is standard delay, t-units; ED is exponent de
terminant, dimensionless/im-unit; MAI is maximum capacity for
antithetic ideas, i m - u m t s ; and AI is antithetic ideas, im-units.
The rate at which antithetic ideas are created by the percep
tion of one's own behavioral ineffectiveness depends on the dis
crepancy between optimal and actual behavior, the time needed for
this discrepancy to bo perceived, and the weight attached to per
ceived ineffectiveness.
(2.2)

AIPE.KL = (1/PT.K)(OBH.K - BH.K)(W)

where AIPE is antithetic ideas derived from the perception of own
ineffectiveness, im-umts/t-unit; PT is perception time, t-units;
OBH is optimal behavior, im-units/t-unit; BH is behavior, im-units/
t-unit; and W is weight of perceived ineffectiveness, im-units/
im-unit-t-unit.
We further assume that in the case where the level of antithe
tic ideas reaches its maximum, even the perception of one's own
ineffectiveness can no longer create new antithetic ideas. This
reduction of

AIPE to zero is effected by adding the delay DC to

normal perception time NPT.
(2.2.1)

PT.K = NPT + DC.К

where PT is perception time, t-units; NPT is normal perception
time, t-units; and DC is delay related to capacity for antithetic
ideas, t-units.
The rate at which antithetic ideas are suppressed is equal to
the suppressive activity.
(2.3)

SUP.KL = SUPA.K

where SUP is suppression of antithetic ideas, im-umts/t-unit,
and SUPA is suppressive activity, im-umts/t-unit.
The term suppressive activity, SUPA, is introduced as an aux
iliary variabel because suppressive activity results as well in the
suppression of antithetic

ideas, as in a decrease or exhaustion of
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nervous energy. The variable SUPA is a link in two feedback loops
(see Figure 2) The suppression of antithetic ideas requires time.
By definition, NATSUP is the normal adjustment time needed to
suppress the antithetic ideas present if suppressive activity
were to persist unchanged. We assume the suppressive activity
to be proportional to the set of antithetic ideas, and since the
latter changes when suppression takes place, suppressive activity
changes too. SUPA.К = (1/NATSUP.K)(AI.K). As we have seen, how
ever, an extra suppressive mechanism comes into operation as soon
as the exhaustion of nervous energy has exceeded a specific cri
terion, EXCRIT. In that case the adjustment time for suppression
is not equal to NATSUP, but to unity, all antithetic ideas being
instantaneously removed from consciousness. Therefore, a more
general term, adjustment time for suppression, ATSUP, is intro
duced, taking the value 1 instead of NATSUP.K, as soon as nervous
energy supply falls below EXCRIT.

(2.3.1)

SUPA.К =

(2.3.2)

ATSUP.К
= CLIP

(1/ATSUP.K)(AI.K)

(NATSUP.K,l,NES.К,EXCRIT)

where SUPA is suppressive activity, im-units/t-unit; ATSUP is ad
justment time for suppression, t-units; AI is antithetic ideas,
im-units; NATSUP is normal adjustment time for suppression, tunits; NES, is nervous energy supply, e-units; and EXCRIT is
exhaustion criterion, e-units.
The normal adjustment time for suppression, NATSUP,is not a
constant. How fast antithetic ideas are suppressed at time K,
i.e., how short NATSUP.К is, depends on the strength of selfconfidence at time K:
(2.3.3)

NATSUP.К = MSD - (DR)(SC.K)

where NATSUP is normal adjustment time for suppression, t-units;
MSD is maximum suppression delay, when self-confidence is nil,
t-units; DR is delay reduction factor, t-umts/im-unit; and SC is
self-confidence, im-units.
Eq. (2.3.2) says that as self-confidence diminishes, the ad416

justment time for suppression grows longer. Self-confidence is
interpreted as the set of ideas concerning one's ability to carry
out activities. Freud does not dwell on the concept but uses the
word in its everyday meaning. Our definition corresponds to this
usage. For another analysis of action, see Heider

(1958). Accord

ing to Freud, the strength or weakness of self-confidence is
directly linked with the state of nervous health. In the model
this link is represented by
(2.3.3.1)

SC.К = NES.К χ SAC

where SC is self-confidence, im-units; NES is nervous energy
supply, e-units; and SAC is self-attribution of confidence, imunits/e-unit.
AFFECTS. Freud mentions at least two kinds of affective vari
ables. The importance of outcomes and the subjective uncertainty
(antithetic ideas) with respect to their achievement are said to
create an affect of expectancy. On the other hand, a person's
mood may facilitate the formation of antithetic ideas. Here, mood
is viewed as a direct concomitant of one's state of nervous
health. In spite of much psychological theorizing and research,
the concept mood is still vague (Becker, 1974, p. 2, f f . ) . Since
the concept mood is not further defined, we have to decide on its
specific meaning in the model. We shall take it as an affective
variable of a more persistent and durable nature that is primari
ly dependent on organic factors - nervous energy supply in the
model. In contrast, affect of expectancy refers to more transient
emotional responses related to antithetic ideas present. The im
portance of outcomes is considered to be constant, i.e., in the
model we assume all outcomes to be of great importance to the
person concerned. In order to represent these relationships in
the model we introduce an overall level of affect, AFF, which is
continuously adjusted to a level indicated by the prevailing an
tithetic ideas and the nervous energy supply. The adjustment
proper we call arousal.

(3)

AFF.К = AFF.J + (DT) (AR.JK)
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where AFF is affect, a-units; DT is solution interval, t-units;
and AR is arousal, a-units/t-unit.
Eq. 3 says that the level of affect at time К is equal to the
previous level of affect at time J plus the affects which have
been aroused during the time interval JK. The quantity of affect
aroused is given by the arousal rate, multiplied by the length
of the time DT since the last computation. The arousal of affects
depends on the discrepancy between present level of affect and
the indicated level of affect. We further assume the present level
of affect to be instantaneously adjusted to the indicated level.
(3.1)

AR.KL = (1/DT)(IAFF.K - AFF.K)

where AR is arousal of affects, a-units/t-unit; DT is solution
interval, t-units; IAFF is indicated level of affect, a-units;
and AFF is level of affect, a-units.
To arrive at the indicated level of affect, IAFF, we first in
troduce the concept of a normal level of affect, NAF. This re
flects the state of affect which prevails when nervous energy
supply is just sufficient

(NES = 600 e-units) and antithetic

ideas are absent. This normal level of affect is modified as an
tithetic ideas arise and nervous energy supply departs from the
sufficiency level.
(3.1.1)

IAFF.K = NAF χ AMAI.Κ χ AMNES.K

where IAFF is indicated level of affect, a-units; NAF is normal
level of affect, a-units; AMAI is affect multiplier derived from
antithetic ideas, dimensionless; and AMNES is affect multiplier
derived from nervous energy supply, dimensionless.
In Eq. (3.1.1) the causal relationship between antithetic
ideas and affect is represented by the affect multiplier AMAI.
As antithetic ideas emerge, AMAI takes on such values that the
indicated level of affect at time К corresponds to the level of
antithetic ideas at time K. For the relationship between AMAI
and antithetic ideas we choose a nonlinear function. We are
assuming that even a few antithetic ideas are highly alarming if
important outcomes are at stake and this causes an increase of
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affect which is rapid at first and then slows down. In Figure 3
we have graphed this function.
The linear approximation used in DYNAMO is represented by the
following expressions.
(3.1.2) AMAI.К = TABHL(TAMAI,AI.K,Of100,10)
(3.1.3) TAMAI = 1.00/1.12/1.18/1.22/1.24/1.26/
1.27/1.2 7/1.27/1.27/1.28
where AMAI is affect multiplier derived from antithetic ideas,
dimensionless; TABHL is a function specified by a table; TAMAI
is AMAI table, and AI is antithetic ideas, im-units.
The causal relationship between nervous energy supply and
affect is represented by the affect multiplier derived from nerv
ous energy, AMNES. In general, a high level of nervous energy will
produce a low level of affect. Insufficient nervous energy supply
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Figure 3. Affect multiplier from antithetic ideas vs. antithetic ideas.
will result in a relatively high level of affect. In the model a
high level of affect represents a negative emotional state, anxiety, while a low level of affect stands for a positive emotional
state, tranquility. We assume the nervous energy supply will moderate the affective arousal caused by antithetic ideas. This will
occur in such a way that the susceptibility to these affects is
low at high levels of nervous energy supply and increases as
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nervous energy supply approaches or exceeds its critical value.
In those cases where nervous energy is completely exhausted

(NES

= 0 ) , we assume this susceptibility to be reduced to zero. Accord
ingly, AMNES is related to nervous energy supply as indicated by
Figure 4 and
(3.1.4)

AMNES.К
= TABHL(TAMNES,NES.К,0,1000,100)

(3.1.5)

TAMNES
= .0/1.25/1.20/1.15/1.10/1.05/
1.00/.95/.90/.85/.80

where AMNES is affect multiplier derived from nervous energy sup
ply, dimensionless; TABHL is a function specified by a table;
TAMNES is AMNES table; and NES is nervous energy supply, a-units.
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Figure 4. Affect multiplier from nervous energy supply vs.
nervous energy supply.
UNCONSCIOUS ANTITHETIC IDEAS. When antithetic ideas are sup
pressed, they continue to exist as unconscious antithetic ideas
and can be converted into counterwill behavior as soon as nervous
energy supply drops below the exhaustion criterion. Therefore
the number of unconscious antithetic ideas at time К is equal to
the number of unconscious antithetic ideas at time J, plus the
antithetic ideas suppressed during the time interval JK, minus
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the unconscious antithetic ideas converted into counterwill
behavior during the time interval JK.
(4)

UAI.K = UAI.J + (DT)(SUP.JK - CONV.JK)

where UAI is unconscious antithetic ideas, i m - u m t s ; DT is solu
tion interval, t-units; SUP is suppression of antithetic ideas,
im-units/t-unit; and CONV is conversion of unconscious antithetic
ideas, im-units/t-unit.
The conversion of unconscious antithetic ideas into behavior
requires time. By definition, CONVT is the time needed to convert
all unconscious antithetic ideas if the conversion rate persists
unchanged. We assume, however, the conversion rate to be propor
tional to the number of unconscious antithetic ideas present.
Since the latter changes when conversion takes place, conversion
rate changes too.
(4.1)

CONV.KL = (1/CONVT) (UAI.K) ( C K )

where CONV is conversion rate, im-units/t-unit; CONVT is conver
sion time, t-units; UAI is unconscious antithetic ideas, i m - u m t s ;
and С is conversion parameter, dimensionless.
Conversion only occurs if the exhaustion criterion, EXCRIT is
exceeded. Therefore, the auxiliary variable С has been incorpo
rated in EQ. (4.1), switching from zero to unity as soon as ner
vous energy supply drops below its critical value,
(4.1.1)

CK

= CLIP (0,1, NES. К, EXCRIT)

where С is conversion parameter, dimensionless; NES is nervous
energy supply, e-units; and EXCRIT is exhaustion criterion, eunits.
NERVOUS ENERGY SUPPLY. Exhaustion, particularly of elements
of the nervous system, plays a central role in Freud's theory.
In the model we introduce a nervous energy supply, NES, that may
be exhausted or restored. Freud mentions several factors that
may lead to nervous exhaustion: physical fatigue, excitement,
worries, etc. However, he specifically attributes the exhaustion
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seen in hysterical patients to a factor which is crucial to his
conception of the hysterical mechanism: the laborious suppression
of antithetic ideas. The reverse of exhaustion, the restoration
of nervous energy is not explicitly mentioned. The assumption of
such a biological process is evident, however, in such therapeutic
practices as the Weir Mitchell treatment applied by Freud at the
time (Breuer & Freud, 1895/1955, p. 267). In the 'Project' a con
tinuous production of endogenous Q is assumed "as the impulsion
which sustains all psychic activity" (Breuer & Freud, 1895/1955,
p. 317).
Thus, nervous energy supply at time К is equal to nervous ener
gy supply at time J, minus the exhaustion of nervous energy during
the time interval DT, plus the restoration of nervous energy during
this time interval.
(5)

NES.К = NES.J + (DT)(REST.JK - EXH.JK)

where NES is nervous energy supply, e-units; DT is solution inter
val, T-units; REST is restoration of nervous energy, e-units/tunit; and EXH is exhaustion of nervous energy, e-units/t-unit.
The restoration of nervous energy requires time. By definition,
TREST is the time needed to restore NES to its normal level NNES
if the restoration rate persists unchanged. We assume the resto
ration rate to be proportional to the discrepancy between present
and normal level of nervous energy supply. Since this discrepancy
changes when NES is restored, restoration rate changes too.
(5.1)

REST.KL = (1/TREST)(NNES - NES.K)

where REST is restoration rate, e-units/t-unit; TREST is time
needed for restoration, t-units; NNES is normal level of nervous
energy supply, e-units; and NES is nervous energy supply, e-units.
The exhaustion of nervous energy supply is a function of the
suppressive activity.
(5.2)

EXH.KL = SUPA.K χ EC

where EXH is exhaustion rate, e-units/t-unit; SUPA is suppressive
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activity, im-units/t-unit; and EC is energy consumption, e-units/
im-unit.
BEHAVIOR AND OPTIMAL BEHAVIOR. The perception of one's own in
effectiveness in carrying out intentions implies a comparison be
tween actual behavior and optimal behavior, see Eq. (2.2). We in
troduce two auxiliary variables: behavior, BH, and optimal behav
ior, OBH. Behavior in this model depends on carrying out inten
tions and converting unconscious antithetic ideas into counterwill behavior. Behavior at time К is equal to the sum of executed
intentions and conversion during the time interval JK. The em
phasize the contrast between volitional behavior and counterwill
behavior, conversion appears in the equation for behavior with a
negative sign.
(6)

BH.K = INEX.JK - CONV.JK

where BH is behavior, im-units/t-unit; INEX is carrying out of
intentions, im-units/t-unit; and CONV is conversion, im-units/
t-unit.
Optimal behavior is the behavior that would have taken place
in the absence of any antithetic ideas, given a sufficient level
of nervous energy supply. Optimal behavior may, in fact, be de
duced from the equation for INEX, Eq. (1.1), as a special case
where DISC.К is equal to INT.К and D E C K = POW.K = 1.
(7)

OBH.К =

(1/ATEX)(INT.K)

where OBH is optimal behavior, im-units/t-unit; ATEX is adjust
ment time for execution, t-units; and INT is intentions, im-units.
4.2.

Згтіиіа

іоп

procedure

The system is ready for simulation as soon as values are as
signed to constants and the level variables are given initial
values (INT = AI = 0 ) . The input of intentions and antithetic
ideas is effected by means of a special mechanism. For the sake
of clarity this process has not been included in the preceding
description of the model. It boils down to an input into the
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level INT in such a way that at Τ = 1 INT is equal to a desired
initial level. Therefore, input rate is given by
(8)

IPINT.KL = (1/DT)(ININT.K - INT.K) (H.K)

where IPINT is input of intentions, im-units/t-unit; ININT is
initial level of intentions, im-units; DT is solution interval,
t-units; INT is intentions, im-units; and Η is decision parameter,
dimensionless.
The variable Η is a decision parameter which provides for the
input equation to yield values only if ININT > 0.
(8.1)

H.K = SWITCH(0,1 FININT.K)

where H is decision parameter, dimensionless, and ININT is initial
intention level, im-units.
In the same manner, the initial level of antithetic ideas is
made equal to an indicated level of antithetic ideas.
(9)

IPAI.KL = (1/DT)(IDAI.K - AI.K)(H.K)

where IPAI is input of antithetic ideas, im-units/t-unit; DT is
solution interval, t-units; IDAI is indicated level of antithetic
ideas, im-units; AI is antithetic ideas, im-units; and H is deci
sion parameter, dimensionless.
The indicated level of antithetic ideas IDAI is derived from
the initial level of intentions and the initial value of selfconfidence. To compute IDAI, we introduce an auxiliary variable
R indicating the ratio between initial level of intentions and
indicated level of antithetic ideas.
(9.1)

IDAI.K = R.K χ ININT.K

where IDAI is indicated level of antithetic ideas, im-units; R
is ratio, dimensionless; and ININT is initial level of intentions,
im-units.
R is not a constant but depends on the value of self-confi
dence.
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(9.2)

R.K = RMAX - (RD) (SC.K)

where R is ratxo between indicated antithetic ideas and initial
intentions, dimensionless; RMAX is maximum ratio when self-confi
dence is nil, dimensionless; RD is ratio determinant, dimensionless/im-unit; and SC is self-confidence, im-units.
Finally, the input rates IPINT.JK and IPAI.JK have to be in
cluded in the level equations for INT, Eq. (1), and AI, Eq. (2).
5. Three simulation runs
The test the implications embodied in the model and to see how
far the behavior of the model fits the verbal descriptions Freud
gives, three simulation runs are presented. The input into the
system is identical in all three runs: an intention of 100 imunits repeated at regular time intervals at 20 t-units. The only
variables to be manipulated are normal and initial level of ner
vous energy supply. These are high in the first simulation (NNES
= NES = 1000) , a little lower in the second simulation (NNES =
NES = 850) , and relatively low in the third simulation (NNES =
NES = 750). Values of constants are given in Table 1.
FIRST RUN
Given a high level of nervous energy supply, self-confidence
is strong at the start of this run (see Figure 5 ) , while the
level of affect is optimal (AFF = 0.5). The input of an intention
brings on soms antithetic ideas causing a slight increase in the
level of affect. The antithetic ideas, however, are not suffi
ciently strong to block the carrying out of intentions. On the
contrary, self-confidence is powerful enough to allow these anti
thetic ideas to be suppressed. Accordingly, the level of affect
decreases and at time Τ = 20 again approaches optimum. In the
meantime intentions are carried out, resulting in positive values
of behavior. As suppressive activity comes to an end, the nervous
energy consumed m the suppression of antithetic ideas is gradual
ly restored. Nervous energy supply does not, however, reach its
former level because at Τ = 20 a new input of intentions occurs.
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SECOND RUN
In the second run (see Figure 6 ) , the initial level of nervous
energy supply is lower, leading to a lowered self-confidence and
a higher initial level of affect or anxiety. The input of an in
tention, identical to the first run, evokes more antithetic ideas
and thus more affective arousal. For a short while self-confi
dence is powerful enough to keep antithetic ideas in check. Then,
they increase so that the carrying out of intentions has to be
suspended at time Τ = 8. As the increase of antithetic ideas calls
for stronger efforts to suppress them, nervous energy supply rapid
ly decreases. Self-confidence is lower when, at Τ = 20, a new in
tention is introduced. Now more antithetic ideas emerge while at
the same time suppressive capacity is diminished. In addition,
two factors accelerate the increase of antithetic ideas: the
higher level of affect and the perception of ineffectiveness in
carrying out intentions. Sooner and sooner the point is reached
where execution of intentions has to be stopped. Suppressive ac
tivity fails to keep pace with the rate of increase of antithetic
ideas and the latter eventually reach their maximum (T = 5 7 ) . In
fact, the input of new intentions preserves the system from fur
ther collapse. It gives the system a small breathing space to re
cover somewhat from its energy losses, a restoration of nervous
energy that is consumed again in the futile effort to suppress
the next wave of antithetic ideas.
As a whole, the system displays a behavior that resembles what
Freud calls neurasthenic behavior: weakness of will
carrying out of intentions), phobias
chronic anxiety

(hardly any

(many antithetic ideas) and

(high level of affect).

THIRD RUN
A similar neurasthenic syndrome at first characterizes system
behavior in the third run. However, at Τ = 54 nervous energy
supply falls below its exhaustion criterion

(EXCRIT = 500). Con

sequently, the extra process is activated by which the highly
increased antithetic ideas are removed from consciousness. In
Figure 7 at Τ = 54 we see a sharp drop in the curve of antithetic
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Figure 7. Run 3. System behavior when normal and initial nervous energy
supply are equal to 750 e-units.

ideas while unconscious antithetic ideas increase. At the same
time the counterwill mechanism is activated, i.e., unconscious
antithetic ideas are converted into counterwill behavior. In
Figure 7 the curve of unconscious antithetic ideas (not plotted
to scale) represents the net result of two processes, suppression
and conversion. After a peak at Τ = 54 because all antithetic
ideas present are instantly suppressed, the conversion loop gets
the upper hand and the store of unconscious antithetic ideas is
depleted. This results in strongly negative values of behavior.
It is interesting to note that the level of antithetic ideas
is not at once reduced to zero despite the instantaneous suppres
sion of all antithetic ideas present. There are several reasons
for this. First, the suppression relates to antithetic ideas
present and not to the impending increases that arrive at the
moment suppression is effected. The input of new intentions brings
new antithetic ideas, causing the typical fluctuation of antithe
tic ideas every 20th time unit. Finally, antithetic ideas are
created by the perception of own ineffectiveness in carrying out
intentions. It is, in fact, the latter factor that contributes
most strongly to the continuous presence of antithetic ideas
during the counterwill stage of system behavior. As a consequence,
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suppressive activity goes on as well. The resulting exhaustion
rate of nervous energy is now balanced and even surpassed by the
restoration rate. (Restoration is a function of the discrepancy
between normal and actual nervous energy supply.) We observe a
gradual rise of the nervous energy supply curve and at Τ = 98
the phase of acute exhaustion is at an end. If we continue this
simulation run, we observe that at Τ = 98 a short neurasthenic
stage is initiated. After this, the whole cycle of counterwill
behavior begins again.
Fluctuations of the level of affect are determined by the lev
el of nervous energy supply and the prevailing antithetic ideas
increase, the level of affect increases till it reaches a peak at
Τ = 61. At this point of time nervous energy supply is seriously
exhausted while the input of a new intention brings on new anti
thetic ideas. As these antithetic ideas are suppressed and ner
vous energy supply is restored, the level of affect gradually
falls. The fall is interrupted only by the introduction of a new
intention and new antithetic ideas at Τ = 80. In general the level
of affect remains high during this counterwill stage. This is a
consequence of the low levels of nervous energy supply and of the
antithetic ideas created by the perception of the counterwill be
havior.
Comparing system behavior in this run with Freud's description
of patient behavior, we note tnat Freud calls his patienta 'hys
térique d'occasion'. Counterwill behavior in her case is not due
to exhaustion caused by a preceding suppression process, but to
exhaustion resulting from the excitement and physical shock of
confinement. A preliminary state of neurasthenic behavior, as
seen in the stimulation run, is lacking here. The appropriate
starting point for a comparison is tne moment at whicn nervous
energy supply falls below the exhaustion criterion and a new intention is introduced. From that moment on, the behavior of tne
system fits Freud's description fairly well. Antithetic ideas are
instantaneously suppressed, unconscious antithetic ideas are converted into counterwill behavior, and the perception of this behavior creates new antithetic ideas causing a high level of affect.
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6. Discussion
Our system dynamics representation of Freud's counterwill theory reveals two things. First, the verbal description of the model
contains all sorts of ambiguities and conceptual gaps. Second,
Freud's model, far from being a "simple psychical mechanism"
(Freud, 1892-1893/1966, p. 117) constitutes an intricate system
consisting of several subsystems, each representing a small network of propositions. It is the latter aspect that interests us
most. What makes psychoanalytic theory problematic to academic
psychology is the fact that the theory is a conglomorate of testable and untestable propositions. It is so complicated a conglomorate that the majority of experimental psychologists have turned away from psychoanalytic theory, feeling that it cannot be
properly labeled science. Other psychologists direct their research efforts only to the empirical portions of the theory
(Eysenck & Wilson, 1973, p. 13). The major drawback of this strategy becomes apparent in the research literature it has yielded.
Its incoherence and fragmentation is conspicuous. Testing of psychoanalytic propositions tends to be addressed to isolated propositions. At best, we find systematic testing of a few propositions at a time organized in a small model. What is demanded,
however, is an orderly confrontation of the theory as a whole,
testing propositions with due respect for their function in the
whole of the nomothetic network (Cronbach & Meehl, 1955).
The failure of academic psychology to deal with the complexity of psychoanalytic theory may be an instance of a more general
problem arising wherever people, scientists included, are confronted with complex system. As Forrester points out, "Because
we cannot mentally manage all the facets of a complex system at
one time, we tend to break the system into pieces and draw conclusions separately from the subsystems. Such fragmentation fails
to show how the subsystems interact" (Forrester, 1968, p. 3-3).
We may add that the testing of psychoanalytic theory is liable
to this fragmentation since the theory is not itself unified
but is a collection of parts (Parrei, 1961). What is needed is a
method that helps us to clarify the assumptions, structure and
implied consequences of the complex system called psychoanalytic
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theory.
Our formalization of the counterwill theory with system dynamics methodology is an attempt to demonstrate on a small scale the
usefulness of this methodology to expose the structure of psychoanalytic theory. In doing so, we do not aim at a far reaching reformulation of the original theory which is the aim of current
endeavors m the field (Moser, Von Zeppelin & Schneider, 1968,
1970, 1972). On the contrary, our system dynamics formulation is
meant to represent Freud's verbal model as faithfully as possible.
We do not imply that the data generated in the simulation runs
support the validity of Freud's model. They are merely a check
on the internal consistency of the model. Instead, our formal
model is meant to provide a representation of Freud's theory that
reveals the structure of the theory, its basic assumptions and
their consequences, whether or not these assumptions ultimately
are proved right or wrong (Forrester, 1968, p. 3-5). Once we
arrive at a precise and complete statement of the theory, the
discussion between psychoanalyst and experimental psychologist
can proceed in a more orderly manner. The formalization of the
counterwill theory may serve to illustrate that such an orderly
and comprehensive approach makes the work of reconstructing and
up-dating psychoanalytic theory all the more interesting. Granted
that ma^jor parts of the counterwill theory need drastic revision,
other parts impress us as viable formulations, e.g., the relationship between cognition and affect in Freud's theory and in modern
attribution theory (London &Nisbett, 1974). The existence of an
integrated framework leaves no room for exclusive attention to
parts alone, but challenges academic psychology to propose a theory that is both comprehensive and integrated.
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BIJLAGE 2. NOTATIES IN DE CD-THEORIE EN DE THEORIE OVER KENNISSTRUKTUREN

1. Primitieve ACTS
Bij de onderstaande omschrijvingen van primitieve Acts is ge
bruik gemaakt van het korte overzicht dat Cullingford (197Θ, p.
187 e.v.) geeft.
ATRANS
De overdracht van eigenaarschap, bezit of zeggenschap. ATRANS
heeft een actor, objekt, bron en ontvanger (recipient). "Jan gaf
Marie net boek" is een ATRANS met als actor 'Jan', objekt 'boek',
bron 'Jan' en ontvanger 'Marie'.
PTRANS
De verandering van fysische lokatie. PTRANS vereist een actor,
objekt, oorsprong en bestemming. "Jan liep naar de bank" is een
PTRANS met Jan als actor en objekt, en 'de bank' als bestemming.
MTRANS
De overdracht van informatie. Een MTRANS kan plaatsvinden tus
sen levende wezens of tussen geheugenlokaties in de mens. Het men
selijke geheugen wordt onderverdeeld m drie mentale lokaties: de
CP (Conscious Processor) die informatie bevat waarvan we ons be
wust zijn; het IM (Intermediate Memory) waar informatie over de
onmiddellijke kontekst wordt vastgehouden voor eventueel gebruik
door de CP; en het LTM (Long Term Memory) waar informatie perma
nent wordt opgeslagen. MTRANS vereist een actor, objekt, bron en
ontvanger. Bronnen en ontvangers zijn of levende wezens of menta
le lokaties in de mens. 'Zeggen' is een MTRANS tussen mensen,
'zien' is een MTRANS van de ogen naar de CP, 'herinneren' is een
MTRANS van het LTM naar de CP, en 'leren' is een MTRANS naar het
LTM.
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MBUILD
Het denkproces dat nieuwe informatie uit oude voortbrengt.
MBUILD 1 s vinden plaats m

het IM, waarbij ze invoer ontvangen uit

de CP en uitvoer afgeven aan de CP. 'Besluiten', 'konkluderen',
'zich voorstellen' en 'overwegen' zijn voorbeelden van MBUILD.
PROPEL
Het uitoefenen van een fysische kracht. Als een beweging optreedt vanwege een PROPEL, dan vindt zowel een PTRANS plaats als
een PROPEL. PROPEL vereist een actor, object, oorsprong en richting. 'Duwen', 'trekken', 'gooien' en 'schoppen' zijn allemaal
akties die een PROPEL inhouden.
INGEST
Het in het inwendige opnemen van externe Objekten m

het li-

chaam van een dierlijk wezen. INGEST vereist een actor, Objekt,
oorsprong en bestemming. Voorbeelden van INGEST zijn 'eten',
'drinken', 'roken', 'ademhalen'.
EXPEL
De uitstotrng van een objekt uit het lichaam van een dierlijk
wezen. Bij EXPEL is er een actor, objekt, oorsprong en bestemming.
Woorden voor uitscheiding en afscheiding duiden een EXPEL aan:
'zweten', 'spuwen', 'huilen'.
MOVE
De beweging van een lichaamsdeel van een dier door dat dier.
MOVE is de instrumentele ACT bij zulke akties als 'schoppen',
'overhandigen' en 'werpen'.
SPEAK
ledere vokale act. Mensen verrichten gewoonlijk SPEAK-acts
als instrument voor een MTRANS.
ATTEND
De act van het richten van een zmtuigorgaan op een bepaalde
stimulus. ATTEND fungeert vrijwel altijd als instrument voor een
MTRANS. 'Zien' is bijvoorbeeld een MTRANS van het oog naar de CP
met als instrument ATTEND oog naar objekt.
GRASP
Het vastpakken van een objekt door een actor. Bij werkwoorden
als 'vasthouden', 'grijpen', 'loslaten' en 'werpen' is een GRASP
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of de beëindiging van een GRASP in het spel.
2.

Kausale schakels

In de CD-theorie is iedere conceptualisatie door een kausale
relatie verbonden met de daaropvolgende conceptualisatie. ACTs hebben toestanden (STATES) tot gevolg, terwijl toestanden ACTs mogelijk maken. De CD-theorie kent zes van deze oorzaak-gevolg schakels:
r (result causation) verbindt een gebeurtenis die berust op een
'fysische' CD-ACT (bijvoorbeeld PTRANS, ATRANS) met het onmiddellijke resultaat van die gebeurtenis.
e (enable causation) verbindt een toestandsconceptualisatie met
de ACT die door deze toestand mogelijk wordt gemaakt.
R (Reason causation) verbindt een 'mentale' CD-ACT (MTRANS, MBUILD) met een aktie die op deze mentale ACT volgt.
I (Initiate causation) verbindt een aktie met een mentale ACT die
er op volgt.
L (Lead to causation) verbindt gebeurtenissen in een oorzaak-gevolgketen waarbij de tussenliggende schakels niet in detail
worden uitgewerkt.
С (Cancause causation) is een versie van L voor hypothetische ge
beurtenissen, in het bijzonder oorzakelijk samenhangende gebeur
tenissen die in een MOBJECT of een MTRANS voorkomen. Voorbeel
den: "Jan zei dat als hij naar een restaurant ging, hij kon gaan
zitten". (Jan MTRANS (Jan PTRANS naar restaurant С Jan MOVE Jan
naar stoel)).
3. Delta-doelen
D-KNOW

Het doel kennis te verkrijgen omtrent een bepaald feit.
D-KNOW (X) als doel voor Jan betekent dat Jan wil dat Jan
X kent.

D-CONT

Het doel de beschikking te verkrijgen over een fysisch
objekt. D-CONT(X) als doel voor Jan betekent dat Jan wil
dat Jan de beschikking krijgt over X.
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D-PROX

Het doel van een actor om in de nabijheid ('proximity')
van een gewenste lokatie (LOC (X)) te komen. Planboxes
die onder D-PROX ressorteren zijn: RIDE ANIMAL; USE VEHICLE; USE PUBLIC TRANSPORTATION; USE SELF.

D-SOCCONT Het doel om bevoegdheid of zeggenschap te verkrijgen
teneinde iets te doen.
D-AGENCY

Het doel om een ander zo ver te krijgen dat hij namens
de actor een doel nastreeft. Hierbij is dus een verandering beoogd van verantwoordelijke instantie, een verandering in 'agency'.

4. Planboxes
Een planbox is een standaard aktie tot het bereiken van een
Delta-doel. D-doelen kunnen bereikt worden door de planboxes die
samen het zogenaamde overredingspakket ('PERSUADE package') vormen, plus nog enkele andere planboxes die uniek zijn voor het bepaalde D-doel.
Tot het overredingspakket behoren:
ASK
gewoon vragen
INVOKE THEME
een thematische relatie oproepen: ik ben toch je
vriend, je vader, enzovoort
BARGAIN OBJECT iets in ruil aanbieden
BARGAIN FAVOR dan zal ik iets voor jou doen
THREATEN
bedreigen
OVERPOWER
tot overdracht dwingen
STEAL
stelen.
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SAMENVATTING

71
¿¿ßn de akademische psychologie hebben zich gedurende de laatste
jaren sterke veranderingen voorgedaan die ertoe geleid hebben dat
weer een cognitieve psychologie mogelijk is geworden die zich met
complexe mentale processen bezighoudt. Deze ontwikkeling maakt een
herbezinning op de psychoanalytische theorie interessant. In deze
studie wordt daartoe een poging ondernomen.
In onderscheid met eerder onderzoek van Colbv (1963), Colby
& Gilbert (1964) en Moser, von Zeppelin & Schneider (1970, 1972,
1978) stelt deze studie zich ten doel twee specifieke door Freud
geformuleerde theorieën zo getrouw mogelijk
in een computermodel
om te zetten.
De eerste van deze theorieën, de 'Tegenwiltheorie' (Freud,
1892/1893), kan met behulp van de door Forrester (1968) ontwikkelde Systeem Dynamische methode in een computer-simulatiemodel worden vertaald (Bijlage
1). De SD-methode maakt het mogelijk Freuds
theorie als een geïntegreerd procesmodel weer te geven, dit in
tegenstelling tot het experimentele onderzoek van de psychoanalytische theorie dat zich overwegend op geïsoleerde onderdelen van
de theorie richt. De numerieke simulatiemethode van de Systeem
Dynamica geeft een scherper inzicht in de struktuur van een verbale theorie als de Tegenwiltheorie, maar is niet geschikt om
processen weer te geven waarbij met-numerieke, symbolische data
worden verwerkt. In Freuds theorie nemen juist symbolische gegevens, in de vorm van 'gedachten', 'voorstellingen', een centrale
plaats in. Bij de tweede theorie, de 'Afreageertheorie' (Freud,
1895 ) die het hoofdonderwerp van deze studie vormt, wordt daarom aansluiting gezocht bij benaderingen op het gebied van de Artificiële Intelligentie en Cognitieve psychologie.
Hoofdstuk
2 geeft een beknopt overzicht van de afreageertheorie, waarna in de daaropvolgende hoofdstukken de verschillende
aspekten van deze theorie, respektievelijk de rol van voorstellingen, affekt, geheugenprocessen en symptoomvorming, worden uit437

gewerkt in een ontwerp voor een computermodel van de afreageertheone.
Hoofdstuk
3 gaat in op Freuds opvatting over 'voorstellingen'
en hun betekenis binnen de afreageertheorie. De oorsprong van de
neurotische klachten van zijn patiënten moet, naar Freud meent,
gezocht worden in de aanwezigheid van onverenigbare voorstellingen. Kenmerkend voor deze voorstellingen is dat zi] betrekking
hebben op uiterst pijnlijke gebeurtenissen zoals die in een mensenleven kunnen voorkomen. Voor de formalisering van dit aspekt van
Freuds theorie is het daarom nodig naar een representatievorm om
te zien die analoog aan deze voorstellingen, episodes uit het
dagelijks leven kan weergeven. Recente ontwikkelingen in de computerlinguïstiek bieden hier aanknopingspunten. De door Schänk
(1972) ontworpen Conceptuele Dependentie theorie en de door Schänk
& Abelson (1977) voorgestelde theorie over Kennisstrukturen maken
het mogelijk om de betekenis van verhalen in een taaivrije, conceptuele representatie weer te geven.
Deze zelfde conceptualisaties kunnen ook dienst doen als representatievorm voor de 'voorstellingen' van mensen omtrent gebeurtenissen die zij hebben meegemaakt. Ter adstruktie wordt van
een door Freud beschreven traumatische gebeurtenis een conceptuele representatie gemaakt. Betoogd wordt dat de door Schänk & Abelson ontwikkelde methode voor semantische representatie een meer
verfijnde en exakte analyse mogelijk maakt voor de konflikterende
cognities die aan neurotisch gedrag ten grondslag liggen.
In de Afreageertheorie wordt in het bijzonder betekenis toegekend aan het affekt
dat deze cognities begeleidt. In Hoofdstuk
4
wordt een overzicht gegeven van Freuds denkbeelden over affekt.
Kenmerkend voor Freuds opvatting is dat hij affekt enerzijds als
fysiologisch verschijnsel benadert, waarbij een affekttoestand
vereenzelvigd wordt met een verhoogde excitatietoestand in het
lichaam. Anderzijds beklemtoont hij, met name met betrekking tot
het sexuele affekt, dat een excitatietoestand op zich niet tot
een affektbeleving leidt tenzij de lichamelijke toestand geëvalueerd wordt in het licht van aanwezige specifieke voorstellingen.
'Afreageren' heeft tot doel opgehoopte excitatie via specifieke
aktie-patronen af te voeren, zodat de algehele excitatietoestand
naar een bepaald kriteriumniveau terugkeert. In dit opzicht ge438

hoorzaamt het organisme aan een ' konstantie-pnncipe ' .
Vastgesteld kan worden dat de uitdrukking 'ingeklemd affekt'
ten onrechte vaak begrepen wordt als een verwijzing naar een permanent aanwezige hoeveelheid affekt. In Freuds theorie ontstaat
affekt ledere keer opnieuw, namelijk steeds als onverenigbare voorstellingen weer geaktiveerd worden.
Onopgelost m Freuds beschrijving van het verschijnsel 'affekt'
is de verhouding tussen psychologisch en fysiologisch beschrijvingsniveau. Hoe een psychisch fenomeen als een 'voorstelling' en
een fysiologisch gegeven als een lichamelijke excitatietoestand
elkaar kunnen beïnvloeden, vormt voor Freud een onoplosbaar vraagstuk. Om het affekt te kunnen invoegen in een computermodel dat
met conceptualisaties opereert is het daarom eerst nodig helderheid te verkrijgen omtrent wat van oudsher het psychofysische probleem wordt genoemd.
In Hoofdstuk
5 wordt de vernoudmg tussen psychologie en fysiologie onderzocht, uitgaande van het gegeven dat er sinds kort
machines zijn die tot op grote hoogte tot 'mentale' verrichtingen
m staat zijn. De programma-gestuurde computer vertoont gedrag
dat intentioneel genoemd kan worden, voorzover dit gedrag bepaald
wordt door interne representaties van een bepaalde werkelijkheid
en door doelstellingen wordt geleid. De opvattingen van Boden
(1972, 1977) volgend, wordt betoogd dat daarmee gedemonstreerd
wordt hoe een in psychologische termen beschrijfbaar systeem kausaal afhankelijk kan zijn van processen in een fysisch substraat,
zonder dat de psychologische beschrijvmgswijze gereduceerd kan
worden tot de fysische.
Zoals een conceptualisatie in de door Schänk с.s. ontworpen
computerprogramma's bepaalde fysische verrichtingen van de com
puterapparatuur kan sturen, zo kan ook over menselijk gedrag, in
het bijzonder over affekt, gedacht worden als optredend in een
'multilevel' systeem waarin een psychologisch subsysteem mterakteert met een fysiologisch subsysteem.
Deze opvatting maakt het mogelijk om in Hoofdstuk
6 Freuds
affekttheorie uit te werken in een ontwerp-computerprogramma. Om
dat Freud meent dat van affekt slechts sprake is wanneer een li
chamelijk arousaltoestand geëvalueerd wordt m het licht van aanwezige voorstellingen, vertoont zijn theorie wezenlijke overeen439

komsten met de moderne attributietheorie van emotie.
Onverenigbaarheid van voorstellingen als bron van affekt kan
geïnterpreteerd worden als een interruptie in een plan tot het bereiken van een voor de persoon Ьеіапдгіэке doelstelling. Deze in
terruptie leidt tot de produktie van endogene excitatie die af
vloeit in autonome en motorische responsies. In het formele model
wordt uitgegaan van ongedifferentieerde autonome arousal, terwijl
van het motorische systeem alleen het gedeelte wordt gesimuleerd
dat voor de gelaatsuitdrukkingen zorgdraagt. Hier wordt gebruik
gemaakt van een door Frieda (1965, 1969) opgesteld ontwerp-computermodel.
Autonome arousal en eigen gelaatsexpressies worden, rekening
houdend met aanwezige cognities geëvalueerd, waaruit een affektbeleving resulteert.
'Afreageren' van affekt blijkt het beste opgevat te kunnen
worden als een habituatie-proces waarbij onverenigbare voorstellingen geleidelijk hun exciterende werking verliezen.
Behalve door 'Afreageren' kan de affektieve werking van voorstellingen worden opgeheven door deze voorstellingen cognitief te
'verwerken'. In Hoofdstuk
7 wordt vastgesteld dat dit verwerkingsproces door Freud niet in zodanig detail wordt beschreven dat zinvolle formalisering mogelijk is. In een beperkte, reproduktieve
zin wordt verwerking echter opgenomen in het ontwerp computermodel. De onderlinge samenhang tussen afreageren en verwerking maakt,
zoals een systeemdynamische analyse leert, dat Freuds theorie als
een hogere-orde-feedback-systeem funktioneert dat aan een konstantiepnncipe gehoorzaamt. Verschillende betekenissen van dit konstantiepnncipe worden belicht.
In Hoofdstuk
8 wordt een overzicht gegeven van Freuds denkbeelden omtrent de werking van het geheugen, waarbij ook de neuropsychologische geheugentheorie betrokken wordt die hij in de Entwurf (1895) ontvouwt. Kenmerkend voor Freuds theorie is dat deze
enerzijds veronderstelt dat geheugenrepresentaties (voorstellingen) spontaan geaktiveerd worden als zich een invoer voordoet die
voldoende met deze representaties gemeen heeft. Anderzijds onderscheidt ze een sekundaire, doelgerichte geheugenaktiviteit waarbij
bepaalde episodische representaties gericht kunnen worden opgezocht. Aangezien de spontane aktiveerbaarheid van geheugenrepre440

sentaties wordt teruggevoerd op een drempelmechanisme, vertoont
Freuds theorie overeenkomsten met de door Morton (1970) ontwikkelde Logogentheone voor het woordgeheugen. Beschreven wordt hoe
een episodisch geheugen georganiseerd kan worden volgens dit Logogensysteem.
Doelgerichte reproduktie van herinneringen veronderstelt dat
geheugenrepresentaties volgens een bepaalde strategie kunnen worden geaktiveerd. In de Entwurf beschrijft Freud een dergelijke
strategie. Vertaald in psychologische termen houdt deze in dat
reproduktie voor een deel bestaat in een rekonstruktieproces,
waarbij, uitgaande van reeds bewuste herinneringsfragmenten conceptualisaties worden opgesteld die de vermoedelijke gang van zaken in de te herinneren episode representeren. Deze 'hulp-conceptualisaties' aktiveren vervolgens aanvullende geheugenfragmenten.
Bij de opstelling van een dergelijk zoekprogramma kan gebruik
gemaakt worden van inferentieregels voor het begrijpen van gebeurtenissen zoals deze deel uitmaken van Wilensky's PAM (1978).
'Verdringing' kan in dit model worden opgevat als de vermijding
van conceptualisaties die met een te hevig affekt gepaard gaan.
Hoofdstuk
9 beschrijft hoe symptoomvorming kan optreden in
het model van de afreageertheone. Hoewel uiteenlopend in Symptomatologie kunnen angstneurose, dwangneurose en hysterie beschouwd
worden als drie verschillende evenwichtsstoornissen binnen éér en
hetzelfde systeem.
De angstneurose
schrijft Freud toe aan een verhoogde excitatietoestand van sexuele oorsprong die door ontbreken van sexuele
voorstellingen niet tot een sexueel affekt leidt, maar zich in
madekwate ]ichaamsinnervaties ontlaadt. Een attributietheoretische interpretatie van affekt maakt het mogelijk de angstneurose
op een eenvoudige en eenduidige manier in het model van de afreageertheone in te voegen. Freuds opvattingen over de angstneurose
komen in een nieuw licht te staan door recente bevindingen met betrekking tot 'excitatie-transfer' bij het ontstaan van affekt.
Opvallend in Freuds theorie over de dwangneurose
is zijn leer
van de 'foutieve kombinatie' tussen affekt en voorstelling, volgens welke het ontstaan van dwangvoorstellingen berust op misattnbutie. Dit proces kan op elegante wijze worden ingepast in
het model van de afreageertheone, daar het reproduktieprogramma
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vanzelf tot misattributies moet vervallen indien het tengevolge
van verdringing slechts over inkomplete geheugenrepresentaties
kan beschikken.
De lichamelijke symptoomvorming bij hysterie
wordt door Freud
toegeschreven aan de omzetting ('konversie') van affekt in lichaamsinnervaties. De 'multilevel'-benadering van het verschijnsel 'affekt' maakt het mogelijk de dubbelzinnigheid van het begrip konversie (als zou iets psychisch in iets somatisch worden omgezet)
op te heffen. Konversie kan vanuit deze benadering worden omschreven als het proces waarbij een door onverenigbare voorstellingen
gewekte arousaltoestand die normaal tot een affektbeleving leidt,
een afwijkend verloop neemt waardoor somatische verschijnselen optreden die maken dat de eigen toestand niet langer geëvalueerd
wordt als een affekttoestand maar als een lichamelijk ziek-zijn.
De formalisering van de Afreageertheorie rechtvaardigt tenslotte de konklusie, dat het mogelijk is over Freuds denkbeelden
te spreken in termen die binnen de akademische psychologie aktueel en voor wetenschappelijke diskussie vatbaar zijn. Daarmee wordt
het uitzicht geopend op een integratie van psychoanalyse en akademische psychologie.
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SUMMARY

%

ecently, academic psychology has undergone some far reaching

modifications leading again to a cognitive psychology centering
around complex mental processes. These developments call for a
reconsideration of psycnoanalytic theory. The present study is
meant as an effort in that direction.
In distinction with earlier research by Colby (1963), Colby
& Gilbert (1964) and Moser, von Zeppelin & Schneider (1970, 1972,
1978), this study aims at the translation, as faithfully as possible, of two specific Freudian theories into a computer model.
The first of these theories, the 'Counterwill Theory' (Freud,
1892/1893), can be converted into a computer simulation model by
means of the System Dynamics method developed by Forrester

(1968)

(Appendix 1 ) . The system Dynamics methodology creates the possibility of representing Freud's theory as an integrated process
model, in contrast with the experimental investigation of psychoanalytic theory

which predominantly addresses itself to isolated

parts of the theory. The numerical simulation method of System
Dynamics provides a clearer insight in the structure of a verbal
theory such as the 'Counterwill' theory, but it is incapable of
representing processes which heavily involve non-numerical, symbolic data. Central to Freud's theory are symbolic data, i.e.
'thoughts', 'ideas' (voorstellingen). That is why in modeling the
second theory, the 'Abreaction Theory' (Freud, 1895 ) , recourse
is taken to approaches in the fields of Artificial Intelligence
and Cognitive

psychology. This comprises the m a m

subject of our

study.
Chapter 2 briefly reviews the Abreaction Theory. In the next
chapters, other aspects of this theory, in particular the role of
ideas, affect, memory processes and symptom formation, are elaborated into a design

for a computer model.

Chapter 3 deals with Freud's views about ideas and their role
within the framework of tne Abreaction theory. It is Freud's con443

tention that neurotic complaints originate m the presence of incompatible ideas. A characteristic property of such ideas is
their referring to extremely painful events occurring in human
life. In order to formalize this aspect of Freud's theory, it is
necessary to work out a representation of ideas about episodes
from everyday life. Recent developments in computational linguistics, and Artificial Intelligence, in particular Schank's Conceptual Dependency theory (1972) and Schänk & Abelson's theory about
Knowledge Structures (1977), provide a means of mapping the meaning of stories into a language-free conceptual representation.
These conceptual structures can also serve to represent
people's ideas regarding events they have experienced themselves.
How CD theory and the theory of Knowledge Structures can be applied
to the representation of traumatic events, is exemplified in terms
of the story of one of Freud's own patients. It is claimed that a
conceptual representation of episodes in terms of Schänk & Abelson's theory on Knowledge Structures opens up possibilities for
a more refined and precise analysis of the conflicting cognitions
underlying neurotic behavior.
In the Abreaction theory the significance of the affect accompanying these cognitions is stressed specifically. Chapter 4
surveys Freud's views about affect. On one hand, Freud considers
affect a physiological phenomenon, affect being identified with a
bodily state of excitation. On the other hand he emphasizes that,
particularly with regard to sexual affect, a state of excitation
per se does not lead to an experience of affect, unless the bodily state is evaluated in the light of simultaneous ideas in the
person's mind. 'Abreaction' has as its aim the discharge of accumulated excitation via specific action patterns, causing a reduction of excitation to a threshold level. In this respect the
organism obeys a 'constancy principle'.
The expression 'strangulated affect', often quoted in this
context, turns out to have been misunderstood frequently as referring to a permanently present quantity of affect. However, in
Freud's theory, affect is generated a new, each time incompatible
ideas are reactivated.
In Freud's description of the phenomenon of affect, the relationship between the psychological and physiological levels
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of description remains unsolved. How a psychic phenomenon such as
an idea can interact with

a physiological datum such as a bodily

state of excitation nas remained an obscure element in Freud's
thinking. Therefore, in order to incorporate affect into a computer model operating with conceptualizations, it is necessary to
cope with what is traditionally called the psycho-physical problem.
In Chapter 5 the relationship between psychology and physiology is investigated, starting from the fact that recently machines
have been developed which, to a great extent, are capable of 'mental' operations. The program-controlled computer exhibits behavior
that can be called intentional, as far as this behavior is controlled by internal representations of reality, and is driven by
goals. Following Boden's views (1972, 1977) it is argued that
these machines demonstrate how a system describable in psychological terms can be causally dependent on processes in a physical
substratum, without reducing the psychological level of description to the physical level.
Human behavior, in particular affect, can be conceived of as occurring in a 'multileveled' system where a psychological subsystem
interacts with a physiological subsystem, ^ust as a conceptualization in Schänk's computer programs controlling certain physical
operations in the computer apparatus. This conceptualization enables an elaboration of Freud's affect theory into a design for
a computer model.
This is done in Chapter 6. In Freud's opinion, an affect occurs if and only if a state of arousal is evaluated in the lignt
of present ideas. In this regard there is a basic similarity between Freud's theory and modern attribution theory of ernotion.
Incompatibility of ideas as a source of affect can be interpreted as the interruption in a plan for the fulfilment of an important personal goal. This interruption leads to the production
of endogenous excitation which is discharged m

autonomic and mo-

tor responses. The formal model starts from the assumption of undifferentiated autonomic arousal; of the motor response system,
only that part is simulated which is basic to facial expressions.
When designing a simulation of these facial expressions, a computer model proposed by F n j d a

(1965, 1969) is used.

Taking account of present cognitions, autonomic arousal and
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personal facial expressions are evaluated, leading to an experience of affect. 'Abreaction' of affect can best be interpreted as
a habituation process, in which incompatible ideas gradually lose
their excitation producing power.
The affect producing power of ideas can be reduced not only
by 'Abreaction', but also by cognitive 'working through' (Durcharbeitung) . In Chapter 7 it is concluded that Freud has failed
to describe the process of cognitive working through m

such de-

tail as to enable a meaningful formalization. In a restricted
- reproductive - sense 'working through' is incorporated into the
design for a computer model. A System Dynamics analysis shows
that from the interrelationship between Abreaction and Workingthrough it follows that Freud's theory operates as a higher order
feedback system, obeying a constancy principle. Various implications of this constancy principle are discussed.
In Chapter 8 a review is presented of Freud's conception of
memory processes, paying due attention to the neuropsychological
memory theory proposed in the 'Project' (1895). An important assumption in Freud's theory is, on one hand, that memory representations

(ideas) are spontaneously activated as soon as an input

occurs which sufficiently matches these representations. On the
other hand, secondary goal-directed memory activity is assumed
which leads to the retrieval of episodic representations according to a specific strategy. Since the spontaneous activation of
memory representations is dependent on a threshold mechanism,
Freud's theory resembles the 'logogen' theory of word memory,
developed by Morton (1970). A description is given of an episodic
memory organized in accordance with this logogen system.
Goal-directed reproduction of memories is based on the assumtion that memory representations can be activated following a
specific strategy. In the 'Project' one such strategy is described. Translated into psychological terms this strategy implies
that reproduction partly consists of a reconstruction process,
in which conceptualizations are built on the basis of fragments
already present in conscious memory and representing the most
plausible course of affairs in the episode to be reproduced.
These 'auxiliary conceptualizations' subsequently activate complementary memory fragments.
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In designing such a retrieval program, use can be made of
rules of inference for the understanding of events, similar to
the rules used in Wilensky's PAM-program (1978). In this model,
'repression' can be conceived as the avoidance of conceptualizations accompanied by too strong an affect.
Chapter 9 is devoted to tne process of symptom formation in
the model of the ibreaction theory. Though diverging in symptomatology, anxiety neurosis, compulsion neurosis and hysteria can
be seen as three different disturbances of equilibrium m one and
the same system.
In Freud's theory, anxiety neurosis is caused by a condition
of heightened excitation of sexual origin which, in the absence
of sexual ideas, does not lead to a sexual affect but is discharged via inadequate bodily innervations. When interpreted in
the framework of attribution theory, the mechanism of anxiety
neurosis can be incorporated into the model in a straightforward
and unambiguous manner. Recent findings with regard to the role
played by 'excitation transfer' in the genesis of affect, cast
new light on Freud's conception of anxiety neurosis.
A striking element in Freud's theory of compulsion neurosis
is his doctrine of 'false connections' between affect and idea,
according to which obsessional ideas arise from mis-attribution.
This process can elegantly be incorporated into the model of the
Abreaction theory, since the reproduction program automatically
relapses into misattnbutions if, as a result of repression, only
incomplete memory representations are available.
Somatic symptom formation in hysteria rests, according to
Freud, on the 'conversion' of affect into bodily innervations.
The multilevel approach of affect provides the possibility of dispensing with the ambiguity inherent in the concept of conversion
(as if something psychic is transformed into something somatic).
On the basis of this approach 'conversion' can be defined as a
process where a state of arousal, caused by incompatible ideas
and normally leading to an experience of affect, takes a deviant
course. The ensuing somatic phenomena lead the person to evaluating his condition as a state of somatic illness rather than as a
state of affect.
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In conclusion, the formalization of the Abreaction theory
shows, that Freuds ideas can be formulated in terms which from the
standpoint of academic psychology are both up to date and capable
of scientific discussion.
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STELLINGEN

1 Het íeit dat de psvchoanalvtische theorie onbewuste cognitieve processen
veronderstelt, kan niet langer een reden /ijn om de/e theorie als onwctenschappeli|k te verwerpen
2 De door Schänk en Abelson ontwikkelde theorie over semantische representatie van natuurlijke taaluitingen maakt een meer veriijnde en exakte
analvse mogelijk van de konflikterende cognities die aan neurotisch gedrag
ten grondslag liggen
3 Met 7ijn leer over de „falsche Verknüpfungen" formuleerde Freud een
attributietheorie lang voordat Heider de beschouwing van attnbutieprocessen uitwerkte tot een formele theorie
4 Computersimulatie van cognitieve funkties vormt niet een dieptepunt van
„mechanistisch" denken in de ps>chologie, maar maakt veeleer een
terugkeer mogelijk tot de „humanistische" traditie m de psychologie, met
dien verstande dat deze voortaan over een krachtig instrument voor
theoriebouw kan beschikken
M \ Bodtn Artilicial Intelligence and Natural Man
Hassocks 1977

The Harvester Press.

5 De m het huidige attitude-onder/oek gangbare methode van dataver/ameling. die bij uitstek op schaalkonstruktic is gericht, staat een meer
tundamenlele theorievorming over de cognitieve determinanten van sociaal gedrag in de weg
6 Dat het geheim/innige subscript 'η in het door Freud in de Entwurf
gebiuikte svmbool Qrç een afkorting van 'ηλ^κτρον /ou 7i|n, is weinig
aannemelijk Te denken valt hier veeleer aan een afkorting van 'ηκα, wat
„klein" of ,./wak" betekent
I Buelens Sigmund hreud Kind van /iin Ii|d Meppel Boom 1971 ρ 166

7 Op grond van de „Cue-Arousal"-theorie van aggressie verdient het sterk
aanbeveling om bij de vervanging van kapotte ruiten in telefooncellen en
wachthokies, géén sporen van glasscherven achter te laten
I Berkowit/ Roots ol Aggression A re-examination ol the Irustrauon-agrcssion
hypothesis \ ' Y Atherton 1969

8. De bij vrouwen waargenomen „vrees voor succes" lijkt in feministische
kringen bij wijle plaats te maken voor een „vrees voor charme", wat
ongewild het vooroordeel bevestigt dat er een negatieve korrelatie /ou
bestaan tussen vrouwelijk charme en maatschappelijke weerbaarheid.
C. J Brecdlo\c & V G Garelli. ..Women's tear of success in relation lo personal
characteristics and type ol occupation. J of Psvchol , 1974, 86, 181 190

9. Aan een partijcongres voorhouden dat „de verbeelding aan de macht moet
komen" is in termen van Mulders theorie kenmerkend voor MachtsAfstand-Reduktie-streven op gering realiteitsniveau.
M Mulder. Hel spel om de macht. Mcppcl Boom. 1972

10. De roep om „gelijkheid van inkomen, kennis en macht" suggereert ten
onrechte dat deze goederen zich volgens dezelfde principes laten verdelen.
Men kan slapende rijk worden, door afkomst machtig /ijn, maar kennis
laat zich niet dan door inspanning verwerven.
11. Met de televisie haalt men de (onder)wereld in huis.
R D Parke, [ . Berkowit/. J Ρ I.e_\ens. S Ci West & R J Sebastian. ..Some
effects of violent and non-violent movies on the behavior ol iuvenile delinquents, in
1 Berkowit/ (hd ). Advances m cxperimenlal social psvchology. Vol 10. 1977. 1.15
172

Nijmegen, 21 december 1979

С. Wegman

