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Het verhaal van de bandiet
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Het verhaal van de vrouw van de samoerai
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Het verhaal van de samoerai





Rashomon

• Feit: de samoerai is dood

• Feit: gestorven door messteek in het hart

• Feit: er was seksueel contact tussen bandiet en vrouw

• Maar: 

• Moord, verloren duel of zelfmoord?

• Wie stak: de bandiet, de vrouw of de samoerai?

• Verkrachting of verleiding?



Rashomon (1950)

• 1. Camera als 

onbetrouwbare verteller

• 2. Open einde

• Kurosawa: waarheid is 

niet te achterhalen



Rashomoneffect

• Situatie waarin het door tegenstrijdige 

getuigenissen onmogelijk is de ware toedracht 

vast te stellen

• Rashomoneffect: zelf een ambigu concept





Rashomoneffect: drie lezingen

• 1. Tegenstrijdige verklaringen over dezelfde 

gebeurtenis (vgl. ‘Nijmeegse scooterzaak’)

• 2. Tegenstrijdige interpretaties van dezelfde 

gebeurtenis (vgl. zaak Jelle Brandt Corstius vs 

Gijs van Dam)

• 3. Tegenstrijdige herinneringen aan dezelfde 

gebeurtenis



Rashomoneffect

• Zodra geheugen een aandeel heeft kwadrateert 

dat de andere complicaties

• Herinneringen impliceren een interpretatie van 

wat er gebeurd is

• Dus: wat weten we over het geheugen?



Hoeveel soorten geheugen?

• Telling 2007: 256

• Visueel geheugen

• Iconisch geheugen

• Semantisch geheugen

• Declaratief geheugen

• Akoestisch geheugen

• Impliciet geheugen

• Prospectief geheugen

• Geurgeheugen

• Buffergeheugen

• Permastore

• Episodisch geheugen

• Autobiografisch 

geheugen

• Sensorisch geheugen

• Motorisch geheugen



Maria Pires expecting to play another concerto





De fabrieksinstelling van ons geheugen: vergeten



Hoeveel soorten van vergeten?

• Waarom hebben we zo’n slecht 

geheugen voor dromen?



Hoeveel soorten van vergeten?

• Waarom hebben we zo’n slecht 

geheugen voor de geschiedenis van 

gezichten?



Hoeveel soorten van vergeten?

• Hoe kan het dat uw collega wel 

uw idee heeft onthouden, maar 

niet dat het úw idee was?



Lastige vragen over vergeten

• Als er een vergeettechniek bestond, 

zou u daar dan gebruik van maken?



Welke geheugenprocessen werken 

Rashomoneffect in de hand?

• 1. Onbetrouwbaarheid autobiografisch 

geheugen, met name bij schokkend nieuws

• 2. Ouderdomsvergeetachtigheid

• 3. Het eindeffect (Kahneman) 



Welke geheugenprocessen werken 

Rashomoneffect in de hand?

• 1. Onbetrouwbaarheid autobiografisch 

geheugen

• ‘Waar was u op…?’

• 6 mei 2002
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‘Flashbulb memory’

• Brown & Kulik 

(1977)

• Arousal brein 

versterkt opslag 

• Evolutionaire 

oorsprong



‘Flashbulb memory’

• Colgrove (1899)

• Dood Lincoln (1865)

• 127 uit 179 

personen: grafische 

herinneringen na 34 

jaar 



‘Flashbulb memory’

• Ramp Challenger (1986) 

• Aftreden Thatcher (1990)

• Dood prinses Diana (1997)

• 9/11

• Moord Kennedy (1963)





‘Flashbulb memory’

• Persoonlijke flitslichtherinneringen:

• Overlijden dierbare

• Slecht-nieuwsgesprek

• Calamiteit



‘flashbulb memory’

• Visuele herinnering

• Kortdurend 

• Irrelevante details

• Suggestie: relatief immuun voor revisie



Immuun voor revisie?

• Vragenlijst na Challenger,  

(1986)

• Herhaald na 32 maanden

• Nieuws voor het eerst op tv 

gezien?

• 1986: 9 personen

• 1988: 19 personen



Ik zie het nog zo voor me…



Herinneringen in een emotioneel 

belastende setting

• Consult, uitslag, vervolgafspraken

• Gesprek opnemen

• Iemand mee laten nemen

• Samenvatten aan het eind

• Schriftelijke informatie meegeven



Welke geheugenprocessen werken 

Rashomoneffect in de hand?

• 2. Ouderdomsvergeetachtigheid



‘Iedereen wil oud worden, 

niemand wil het zijn.’



Bernardino van Siena (1380-1444)



‘Je streefde ernaar om het te 

bereiken, je verlangde ernaar het te 

bereiken, je was soms bang dat je 

het niet zou bereiken, en nu, nu het 

zover is, beklaag je jezelf. Iedereen 

wil oud worden, niemand wil het 

zijn.’









Achterhaald beeld van ouderdom?

































Wat is oud?

• Oud zijn anderen

• Ouderdomsklachten moeten jeugdige 

uitstraling hebben

• Wat verraadt dit over hoe we 

ouderdom echt zien?



Het verstoorde geheugen: ouderdom

Wat gaat achteruit?



Wat gaat achteruit? De top 3:

• 1. Niet op namen kunnen komen

• 2. Niet op woorden kunnen komen

• 3. Je plannen vergeten

• Oorzaak volgens ouderen: leeftijd

• Oorzaak volgens jongeren: druk leven 





‘Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat mensen die 

intellectueel stimulerende activiteiten beoefenen minder 

risico lopen op de ziekte van Alzheimer’

• Verwijzing naar artikel in neurologisch 

tijdschrift. Uitkomst:

• Bij hoger opgeleiden wordt de diagnose 

Alzheimer later gesteld dan bij lager opgeleiden

• Kop had ook kunnen luiden:

• ‘Hoger opgeleiden overlijden sneller na diagnose 

Alzheimer’



Onheilspellende constellatie MCI

• Hoger opgeleid

• Discrepantie subjectieve inschatting 

geheugenfunctie en uitkomsten van tests

• Klachten gebagatelliseerd, ontkend of vergeten

• De arts op leeftijd? De assistent op leeftijd?



19.000 artsen Victoria (Australië)

• Juist bij beginnende dementie of MCI ontbreekt zelfinzicht

• Onderzoek Board of Australia na klacht: 10 van 840 

praktiserende artsen tussen 71 en 80 jaar (1,2%)

• Bij leeftijd 61-70: 0,96%

• Alle leeftijden: 0,85%

• Geen schorsingen of uitzettingen uit het ambt: zachte aandrang

• Goede collega’s houden elkaar ook in deze fase van hun 

loopbaan in de gaten 



Welke geheugenprocessen werken 

Rashomoneffect in de hand?

• 3. ‘Eindeffect’ (Kahneman)



Eindeffect

Daniel Kahneman



Eindeffect

• Twee condities:

• 1. Hand 60 sec in ijswater

• 2. Hand 60 sec in ijswater - en daarna nog 30 sec in iets minder koud water

• Welke van de twee werd als het minst onaangenaam herinnerd?

• Inderdaad, de tweede

• Welke van de twee zou ú kiezen als u deelnam aan het experiment?

• Huh?!

• Oftewel: kiest u voor de minste pijn (1) of voor de herinnering aan de 

minste pijn (2)?



Eindeffect bij coloscopie (1993)



Eindeffect

• Patiënten scoorden pijn tijdens ingreep en na 

afloop van de ingreep

• Herinnerde pijn was minder dan de 

gemiddelde geregistreerde pijn



Eindeffect

• Herinnerde pijn bleek afhankelijk van:

• 1. intensiteit pijnbeleving tijdens de piek

• 2. het laatste deel coloscopie

• Maar niet van duur (‘duration neglect’)



Wie had de meeste pijn?



Eindeffect

• De ergste pijn was bij B 

even hevig als bij A

• B heeft meer pijn gehad

• B heeft langer pijn gehad

• Wie herinnerde zich de 

coloscopie als het pijnlijkst?

• A!

• ‘Duration neglect’



Eindeffect

• De radicale consequentie: Kahneman (2003)

• Opnieuw coloscopie

• Twee condities:

• 1. coloscopie

• 2. coloscopie - plus scoop nog 3 minuten laten 

zitten

• Uitkomst? 



Eindeffect

• Bij 3 minuten extra: 

• terugkompercentage hoger

• herinnerd als minder belastend

• Medisch-ethisch dilemma: mammografie



Eindeffect

• Medische ingreep

• Concert

• Huwelijk

• Beëindiging loopbaan

• Ziekenhuisopname

• Begeleiding terminale fase



Eindeffect: consequenties

• Tevredenheidsonderzoek verblijf in ziekenhuis

• 8 – 8 – 8 – 8 – 8 – 8 - 2

• Gemiddelde: 7.1

• 5 – 4 – 6 – 4 – 5 – 4 – 9

• Gemiddelde: 5.3

• In de terugblik zullen beide patiënten het ongeveer 

even goed naar de zin hebben gehad

• Beleving achteraf valt niet samen met het gemiddelde 

van de evaluaties onderweg



Halve waarheden

• Geheugen gedraagt zich niet als archivaris en heeft 

dat ook niet in de functieomschrijving staan

• Zelfs binnen één geheugen doen zich al 

Rashomoneffecten voor

• Herinneringen zijn vatbaar voor revisie als gevolg 

van latere gebeurtenissen





‘Iets wat in de jeugd gebeurd is, 

is dikwijls het gevolg van een 

voorval op latere leeftijd.’

- Marten Toonder (75)



Lastige vragen over vergeten

• Als er een vergeettechniek bestond, 

zou u daar dan gebruik van maken?





Lastige vragen over vergeten

• Hebt u wel eens een herinnering 

aan uzelf uit het geheugen van 

iemand anders willen verwijderen?

• Eén voorbeeld volstaat.
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Dus…

• Niet kunnen vergeten, ook niet 

wat je graag zou willen vergeten, 

is een verkapte zegen.

•Onthou dat!!
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