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Vertrouwen op je
gevoel kan rampzalige
gevolgen hebben
Het is 28 mei 2012, een stralende zomerse dag. Een

de andere groep slechts naar f ragme nten van driemaa l

eenmotorig sportv liegtuigje met twee mannen en twee

vijfwi llekeur ige seconden. Wie beoordelen de echt -

jongens aan boord vertrekt voor een pleziertochtje

heid beter? De studenten die naar de korte fragme nten

vanaf vliegve ld Zeeland. De bestemming is luchthaven

keken! Eentweede experiment. Hier is een groep die

Rotterdam , maar daar komt het nooit aan. Plotseling is

t ijdens het kijken naar de filmpjes een taak moet uitvoe -

het vliegtu igje van de radar verdwenen . Het is neerge-

ren die hen afleidt van de opdracht. Een andere groep

stort op de Tweede Maasv lakte . De vier inzittenden zijn

mag rustig kijken en moet argumente n geven voor hun

zwaargewond .Wat is er gebeurd? Hoogstwaarschijnlijk

oordeel. In dit geval leverden de afgeleide studenten

was er sprake van een 'zeevlam',een plotse linge fla rd

de beste oordelen! De conclusie van de onderzoekers

dichte mist die ontstaat in de warme lucht boven de nog

is dat intuïtieve, onbew uste informatieverwerking in

koude Noordzee. Op zich hoeft dit nog geen prob leem te

dit experi ment tot betere resultaten leidt dan bewust,

zijn . Ieder vliegtuigje heeft een kunstmatige horizon, een

weloverwogen oordelen .

kompas en een hoogtemeter. Dat is op zich genoeg om

In het vliegtu ig had de pi loot dus zijn gevoel moeten

ook in dichte mist veilig te kun nen blijven vliegen .Wat

uitschakelen. Bij de studenten leidde j uist uit schakeling

was dan we l de oorzaak van de ramp?

van het verstand tot de beste resultaten . In het boek Ons

Volgens expert Peter Kastelein in de NRC kun je als ama-

feilbare denken van Nobelprijswinnaar Ka hneman staan

t eurvli eger in de lucht bij mist de weg helemaal kwijt

veel voorbeelden waar het eigen gevoel verkeerde sig-

zijn .'Je ziet niets meer,je gevoel voor evenwi cht laat j e

nalen geeft en gecorrigeerd moet worden door kritisch

volledig in de steek. Een linkerbocht lijkt opeens op een

denken. Omgekeerd staan in Het slimme onbewuste van

rechterbocht - en andersom.Je gaat corrigeren, en dat

Dijksterhuis vooral experi menten waarbij de eigen intuï-

maakt het st uurprobleem alleen maar groter. Je raakt

t ie tot betere keuzen leidt dan bewust nadenken . Lezing

in een duikvl ucht, die eindigt in een crash. Het enige

van beide en vergelijkbare boeken leidt t ot de conclusie

watje kunt doen om dit t e voorkome n, is blindelings

dat in verreweg de meeste gevallen een goede samen-

vertrouwen op de instru mente n in de cockpit .' Piloten

we rking van versta nd en gevoel tot de beste beoorde -

moeten minstens tien uur blindvlieg-ervari ng opdoen,

lingen en besluiten leidt. Dat maakt het zo moei lijk voor

waarin hun geleerd word t hu n gevoel uit te schakelen

jonge ren. De prefrontale cortex, die denken en voelen

en te vertrouwen op de instrumenten. Maar voor het

met elkaar moet integreren, is pas klaar tussen het

basisbrevet van recreat ievliegers is dit geen vereiste.

twintigste en dertigste levensjaar. De hoofdverbindin-

Zelfs voor professionele vliegers blijft het moeilijk.'Het is

gen in het brein die denken en voelen met elkaar en met

zo'n onnatuurlijk gevoel datje het blindvliege n eigenlijk

de prefronta le cortex verbinden, groeie n nog door t ot

continu moet bij houden . Doe je dat niet, dan kun je met
dichte mist alsnog in de prob lemen kome n.'

ongeveer het vijftigste levensj aar.
Conclusies: (1) In de begeleiding van jonge ren niet

Ik vermoed dat denken over de t oekomst en de maat-

eenzijdig gevoel of verstand benadrukke n. (2) Keuzen die

schapp ij voor veel jo ngere n lijk t op een reis door dichte

op j onge leeftijd worden gedaan , niet als definitief zien.

mist...

(3) In de (jo ng-)volwasse nhe id ruimte en begeleiding

Een andere situatie. Studenten in EI Paso (Texas) kijken

bieden voor bijsturen .

naar korte filmpjes. Op vijf fi lmpjes zijn valse bekente nissen opgenome n en op vijf andere ware bekentenissen .
De studenten moeten raden of de bekentenissen echt
zij n of niet. De proefpersonen zijn wi llekeurig ingedeeld
in twee groe pen. De ene groep bekijkt de hele filmpjes,
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