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Pieter J. van Strien, Psychologie van 
de wetenschap. Creativiteit, serendipiteit, 
de persoonlijke factor en de sociale 
context (Amsterdam: Amsterdam 
University Press, Pallas Publications 2011) 

ISBN 978 90 8964 305 6, 391 pagina’s, € 
49,95.

Bij alle ‘turns’ (‘social’, ‘material’, 
‘practical’, ‘geographical’) die de 
wetenschaps-

geschiedenis de afgelopen decennia heeft 
ondergaan, lijkt een ‘psychological turn’ te 
zijn gemist. Dat ligt zeker niet aan Pieter van 
Strien, emeritus hoogleraar in de grondsla-
gen en geschiedenis van de psychologie aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. Het uitzon-
derlijk rijke boek, Psychologie van de weten-
schap, vormt een weerslag van een jaren-
lang gevolgd onderzoeksprogramma, dat, 
afgaande op de reeks recente publicaties, na 
het emeritaat van de auteur eerder lijkt te 
zijn geïntensiveerd dan afgezwakt.

Hoofddoel van de studie is het verschijn-
sel creativiteit in de wetenschap te begrijpen. 
Hoe komen creatieve invallen, die leiden tot 
wetenschappelijke doorbraken, tot stand? 
Van Strien pelt in tien hoofstukken alle 
lagen af die bij de beantwoording van deze 
vraag een rol spelen. De eerste acht hoofd-
stukken concentreren zich op het proces en 
de producten van wetenschap. In de laatste 
twee hoofdstukken staat de persoon van de 
wetenschapper zelf centraal.

De auteur is zich wel bewust van alle rela-
tiveringen omtrent creativiteit, en dan met 
name met betrekking tot het wetenschappe-
lijk genie. Wetenschap is in de eerste plaats 
hard werken, ideeën borrelen zelden zomaar 
op maar worden aangereikt door omgeving 
en opvoeding. Bij veel grote doorbraken 
is er ook sprake geweest van samenwer-
king. En tenslotte speelt toeval, het best te 
begrijpen via de notie serendipiteit, bij veel 
wetenschappelijke ontdekkingen een niet te 
onderschatten rol.

Echter, ook als we dit alles meene-
men blijft er iets te verklaren over: wat 
doet de één wel tot een grote doorbraak 
komen en de ander niet? Kunnen we uit 
de wetenschapsgeschiedenis wellicht een 
aantal typische aspecten van creativiteit 
destilleren? De auteur meent van wel. De 
geschiedenis is “…het enige laboratorium 
waar we de totstandkoming van ontdek-
kingen en doorbraken op de voet kunnen 
volgen”. (p. 149). Uit zijn case studies komt 
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naar voren dat hoogbegaafdheid in termen 
van een uitzonderlijk hoog IQ alleen niet 
genoeg is (het is zelfs geen noodzakelijke 
voorwaarde). Het soort intellect waarin 
iemand uitblinkt moet bijvoorbeeld passen 
bij het gekozen domein van studie.

Ook het vermogen analogieën te leggen 
is van doorslaggevende betekenis. In een 
boeiend hoofdstuk laat de auteur zien dat 
creativiteit vooral daarom niet te program-
meren valt. Computers zijn niet in staat om 
analogiesprongen te maken (de analogie als 
‘polsstok’) en kunnen niet intuïtief komen 
tot oplossingen, waarvoor pas later bewijs 
gevonden wordt. Een enorm werkethos, 
aangedreven door nieuwsgierigheid, is ook 
belangrijk. Dit krijgt vaak de vorm van 
een plan, het zogenaamde ‘faustisch pact’, 
waarvoor men bereid is veel offers in het 
persoonlijk leven te brengen. Interessant 
is dat de voorbeelden laten zien dat zo’n 
levensplan bijna altijd een basis heeft in een 
precognitieve grondervaring, oftewel een 
‘scheppende emotie’.

Ten slotte moeten we, voor het ver-
krijgen van erkenning, het vermogen tot 
zelfpromotie niet onderschatten. De psy-
chologie kan met name voor het begrip 
van persoonlijkheidskenmerken én van 
de manier waarop cognitieve strategieën 
door mensen worden gehanteerd van grote 
waarde zijn. Met betrekking tot dat laatste 
wijst Van Strien op het belang van het werk 
van Otto Selz. Herhaaldelijk spreekt hij 
ook over ‘conceptueel gereedschap’. Helaas 
ontbreekt bij deze beschouwingen, bij een 
verder overigens indrukwekkende litera-
tuurlijst, een verwijzing naar eerder werk 
van Ronald Giere en Lindley Darden op dit 
gebied.

In het boek gaat het vooral om creati-
viteit als oplossing van een spanningsveld. 
Enerzijds moet een onderzoeker het veld 
waarin hij of zij opereert goed kennen om 
iets zinnigs te kunnen brengen, anderzijds 
is het voor vernieuwing ook noodzakelijk 
om buiten bestaande kaders te denken. Dit 
sluit aan bij een eerdere studie van Sybren 
Polet, De creatieve factor, waarin gewezen 
wordt op creativiteit als een ‘dynamiek 
van tegenstrijdigheden’. Spanning tussen 
twee verschillende denksystemen hebben 
wetenschappers aan den lijve ondervonden. 
Historici kunnen dat laten zien middels het 
genre van de psychobiografie. Zulke bio-
grafieën worden wel veel geschreven over 
kunstenaars maar zijn over wetenschappers 
een zeldzaamheid. “Biografisch overschot” 
zou volgens Van Strien, met het oog op deze 
lacune, tot cultureel erfgoed verklaard moe-
ten worden.

Zeer terecht merkt Van Strien op dat de 
rol van cognitieve factoren in historische 
verklaringen vaak wordt weggedrukt. His-
torici vrezen dat zodra het over cognitieve 
factoren gaat er een normatief model van 
rationaliteit wordt opgetuigd waarmee 
de wetenschapsgeschiedenis bijgevolg 
onderworpen raakt aan een filosofisch pro-
gramma van rationale reconstructie. Van 
Striens werk laat zien dat die vrees onge-
grond is en dat historici dus veel meer dan 
ze nu doen gebruik zouden kunnen maken 
van de cognitief psychologische invalshoek, 
o.m. door het genre van de psychobiogra-
fie te verkennen. Het valt daarom te hopen 
dat deze benadering in de nabije toekomst 
meer navolging krijgt.

Bart Karstens (Universiteit van Amsterdam)
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