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Samenvatting in het Nederlands 

Het was een paar dagen voor mijn verjaardag, toen er een brief 
op de deurmat viel. Ik pakte de envelop en herkende het handschrift van 
mijn moeder en haar gewoonte verjaardagskaarten goed op tijd te 
versturen. Ik opende de envelop en een klein stuk papier viel eruit met 
het volgende erop: “Ter herinnering aan de vlinderbloemen in Katafa. 
Liefs Mama.” Vlinderbloemen, welke vlinderbloemen?, dacht ik. Op de 
kaart stonden paarse bloemen in een wei. Nog steeds kon ik me niets 
herinneren van welke vlinderbloemen ook of van enige daarmee 
samenhangend gebeurtenis. 

Ik herinnerde me wel Katafa. Katafa was een klein dorp waar 
wij woonden tot mijn vijfde. Wij woonden naast de school in een 
dienstwoning voor leraren. De school en twee dienstwoningen vormden 
samen een L-vormig gebouw, waarvan zich in het voorste gedeelte de 
woningen bevonden met ramen die uitkeken op de hoofdstraat van het 
dorp. De ramen van het schoolgedeelte openden naar de 
gemeenschappelijke tuin. Zo was onze tuin tegelijkertijd ook het 
schoolplein. De stoep naast de muur liep langs de deuren van de 
woningen en de ingang van het schooltje, de andere kant van de stoep 
was met een lang bloemenperk afgescheiden van de speelplaats in het 
midden. Ik zag het schoolplein voor me, met de grote walnotenboom in 
het midden en de spelende kinderen. Ik stond regelmatig voor onze deur 
en vol bewondering keek ik naar de grote kinderen en naar de mooie 
schooluniformen die ze mochten dragen. Maar ik bewonderde hen 
vooral omdat zij al konden lezen en schrijven- wat ik toen nog als een 
groot geheim van het leven beschouwde.  

Ik keek opnieuw naar de bloemen op de kaart. De wei deed mij 
denken aan het achterste gedeelte van de tuin, die met een hek werd 
afgescheiden van het schoolplein. Achter het hek lagen de moestuinen, 
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die aan de achterkant waren afgegrensd met een eindeloze weide waarin 
gras en onkruid groeide. Ik zag mijn moeder voor me zoals ze in het 
moestuintje kleine tuinbedjes maakte voor het tuingewas, ik herinnerde 
me de verhaaltjes die zij vertelde over hoe de zaadjes planten worden en 
hun vruchten brengen in de zomer. Maar ik herinnerde me nog steeds 
geen enkele bloem. Ik was de vlinderbloemen vergeten. Maar het moest 
nog wel belangrijk zijn als mijn moeder mij er na meer dan 30 jaar nog 
steeds een berichtje over stuurt. Waarom was ik het dan vergeten? Hoe 
kunnen wij iets vergeten dat schijnbaar ooit belangrijk was? Want wij 
vergeten immers. En niet alleen de vlinderbloemen van onze jeugd, 
maar mensen, plaatsen, de vakanties van vroeger, de naam van een oude 
buurman, de maaltijd van vorige week dinsdag.  

Onze zoektocht naar een herinnering brengt ook dikwijls de 
vraag mee waarom en hoe wij vergeten. Deze vragen houden ons dan 
ook bezig, en niet alleen in het dagelijkse leven maar ook binnen de 
wetenschap. Onze interesse voor dit onderwerp weerspiegelt zich 
daarom ook in de grote hoeveelheid wetenschappelijke studies die in de 
afgelopen eeuw werden uitgevoerd. Vanuit deze studies ontstond een 
aantal theorieën, die het vergeten met meer of minder succes kunnen 
verklaren. 

De eerste theorie verklaarde het vergeten door het vergaan van 
herinneringen met de  loop der tijd (Thorndike, 1914). Vervolgens werd 
deze weer verworpen door nieuwe theorieën die stelden dat nieuwe of 
meer levendige gebeurtenissen het ophalen van een oudere, minder 
belangrijke gebeurtenis belemmeren. (e. g. McGeoch, 1932, Melton & 
Irwin, 1940, Postman, Fraser & Clark, 1968). Deze zogenaamd 
interferentie theorieën namen aan dat de vergeten herinnering zelf nog 
steeds opgeslagen is in onze hersenen, maar dat wij er niet bij kunnen 
omdat andere meer levendige herinneringen in de weg staan. Terug naar 
de vlinderbloemen: volgens de theorie van Thorndike kon ik de 
bloemen niet meer herinneren, omdat de herinnering eraan door de tijd 
heen vervaagd is; maar volgens de interferentie theorie zij ligt nog 
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steeds wel ergens opgeslagen, alleen kon ik er niet bij, omdat andere 
herinneringen, zoals het beeld van de spelende kinderen of de moestuin 
het ophalen van de herinnering aan de vlinderbloemen blokkeeren. De 
interferentietheorieën werden later verder ontwikkeld tot complexe 
mathematische modellen, die met behulp van vergelijkingen het 
vergeten konden voorspellen (Raaijmakers & Shiffrin, 1981; J. R. 
Anderson, 1983a; Mensink & Raaijmakers, 1988). Net als de klassieke 
interferentietheorieën legden de latere mathematische modellen de 
nadruk op het blokkerende effect van sterkere herinneringen, als de 
oorzaak van het vergeten. 

Midden jaren negentig verscheen een nieuwe theorie, de 
zogenaamde inhibitietheorie (M. C. Anderson, Bjork & Bjork, 1994; M. 
C. Anderson, 2003), die de nadruk legde op de rol van de vergeten 
herinnering in het vergeetproces. De inhibitietheorie stelde dat de 
vergeten herinnering onderdrukt is op een vroeger tijdstip, toen deze 
onjuist opgeroepen werd tijdens het zoeken naar een andere herinnering. 
Laten we in plaats van de vlinderbloemen een ander voorbeeld kiezen 
om het onderdrukkingsproces te beschrijven. Stel dat je verhuisd bent en 
je je nieuwe adres op allerlei formulieren moet invullen. In eerste 
instantie komt bij het opgeven van de postcode je oude postcode altijd 
op. Maar deze postcode is nu niet meer relevant, omdat je je nieuwe 
postcode moet invullen. Om te voorkomen dat je de oude postcode 
oproept wordt deze onderdrukt. Je merkt ook dat je minder fouten maakt 
naarmate je meer formulieren ingevuld hebt. De herhaaldelijke 
onderdrukking van je oude postcode leidt tegelijkertijd tot het niet meer 
kunnen oproepen ervan op een later tijdstip. Je bent hem dus vergeten. 

In het algemeen is het belangrijkste verschil tussen de 
interferentietheorieën en de inhibitietheorie dat de eerste zich richtte op 
de nieuwe, sterkere informatie als de oorzaak van het vergeten, terwijl 
de latere de nadruk legt op het onderdrukken van de vergeten 
informatie. 
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De kernvraag van dit proefschrift is dan ook: Welke theorie 
heeft gelijk? Kunnen wij niet op onze oude postcode komen omdat wij 
de nieuwe beter geleerd hebben en deze sneller en makkelijker opkomt 
als naar onze postcode wordt gevraagd; of omdat wij onze oude 
postcode onderdrukt hebben toen wij de nieuwe postcode leerden. Hoe 
eenvoudig de vraag ook lijkt, des de moeilijker is het om deze op een 
passende wijze te beantwoorden. 

De belangrijkste hindernis blijkt het vinden van een geschikte 
methode om de twee theorieën te onderscheiden, daar het 
onderdrukkingproces hand in hand gaat met het leren of versterken van 
nieuwe informatie. De bedenkers van de inhibitietheorie hebben daarom 
een methode ontwikkeld, die de twee processen van elkaar zou kunnen 
scheiden. Deze methode werd aangeduid met de  Engelse term retrieval 
practice paradigm, vertaald naar het Nederlands oefenen door 
herinneren paradigma. In het eerste deel van dit paradigma leren 
participanten een reeks categorieën gepaard met enkele exemplaren 
vanuit de desbetreffende categorie, bijvoorbeeld FRUIT-appel; FRUIT-
peer; DIER-kat; DIER-hond. Dit eerste deel wordt leerfase genoemd. In 
het volgende deel ofwel in de oefenfase wordt een deel van de 
exemplaren geoefend vanuit de geleerde categorieën met behulp van de 
categorienaam en de eerste letters van het geoefende woord, 
bijvoorbeeld FRUIT-ap?. In de laatste fase van het paradigma genaamd 
testfase, worden de namen van alle categorieën gegeven en participanten 
worden verzocht om alle exemplaren van de categorie op te noemen, die 
zij in het begin van het experiment hadden geleerd. De categorienamen 
van dit experiment worden beschouwd als sleutelwoorden genaamd 
cues die de bijhorende exemplaren oproepen. De categorienamen ofwel 
cues zouden wij gelijk kunnen stellen met de vraag naar de postcode; of 
de vraag naar de naam van de oude buurman enzovoort. De exemplaren 
die tot de categorieën behoren zijn dan de herinneringen, net als de 
verschillende postcodes, de namen van de buren die wij wel of niet 
kunnen oproepen. In de leerfase van het experiment wordt er dan ook 
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voor gezorgd dat er, als deze nog niet bestond, een link wordt gelegd 
tussen de cue (hier de categorienaam) en de herinneringen (de 
betreffende exemplaren). In de oefenfase worden dan met behulp van de 
categorienaam de geleerde exemplaren opgeroepen. Het aangeven van 
de eerste letters van bepaalde exemplaren zorgt ervoor dat sommige 
opgeroepen exemplaren als onjuist kunnen worden gezien, immers ze 
horen wel bij de categorie, maar niet bij de aangegeven eerste letters. 
Terug naar ons voorbeeld, de vraag naar de postcode roept alle 
postcodes op die wij hadden, maar het formulier geeft duidelijk aan dat 
de nieuwe postcode ingevuld moet worden en niet een willekeurige 
postcode die bij ons opkomt. Het specificeren van de cue door het 
verschaffen van alleen enkele letters zorgt ervoor dat de onjuiste 
exemplaren worden onderdrukt. Deze onderdrukking wordt dan 
gemeten in de testfase waarin alle exemplaren van de geleerde 
categorieën opgenoemd moeten worden. De verminderde prestatie van 
de niet geoefende exemplaren vanuit de geoefende categorie wordt als 
een bewijs van onderdrukking aangegeven en aangeduid met de Engelse 
term retrieval induced forgetting, naar het Nederlands vertaald: vergeten 
door herinneren. Alhoewel het paradigma en de hiermee verworven 
resultaten laten zien dat er sprake is van verminderde prestatie en dus 
vergeten, kan een verklaring vanuit de interferentietheorieën niet 
verworpen worden.  Dit komt doordat tijdens de oefenfase versterking 
van de geoefende exemplaren plaatsvindt die de verminderde prestatie 
van de niet geoefende exemplaren verklaart.  

De bedenkers van de inhibitietheorie hebben dan ook 
eigenschappen aangegeven van het paradigma die slechts door hun 
theorie verklaard kunnen worden en dus niet passen in de eerdere 
theorieën. Wij hebben deze eigenschappen getest in een aantal series 
van experimenten waarbij wij het retrieval-practice paradigma hebben 
gebruikt. De verworven resultaten hebben wij in dit proefschrift 
beschreven. 
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Het eerste eigenschap dat gesteld wordt door de inhibitietheorie 
luidt als volgt. Hoe beter een bepaalde informatie geleerd is, des te beter 
deze wordt opgeroepen door de gegeven cue. Hieruit volgt dan dat hoe 
meer deze informatie stoort als het niet de juiste informatie is waar wij 
naar op zoek zijn, des te meer deze onderdrukt moeten worden om 
alleen maar de juiste informatie op te kunnen roepen. Terug naar ons 
voorbeeld: als wij ons oude postcode vaak hebben opgeroepen dan is 
deze nauw verbonden met de vraag `Wat is je postcode?'. Wanneer wij 
onze nieuwe postcode moeten opgeven, komt de oude postcode vaker 
bij ons naar boven. Daar echter deze opgeroepen informatie niet meer 
bij de vraag past en zelfs storend werkt bij het oproepen van de juiste 
postcode, moet deze veel sterker onderdrukt worden. Deze stelling is de 
zogenaamde interference-dependence vertaald als interferentie-
afhankelijkheid uit de inhibitietheorie. De interference-dependence 
aanname is in strijd met de interferentietheorie, die juist een betere 
prestatie zou verwachten voor oude informatie die in eerste instantie 
beter geleerd werd. Dit eigenschap hebben wij met een aantal 
experimenten onderzocht, die in detail beschreven zijn in Hoofdstuk 2 
en 3. In deze experimenten hebben wij het retrieval practice paradigma 
gebruikt en hebben wij de sterkte van de niet geoefende exemplaren van 
de categorieën gevarieerd (Hoofdstuk 2) in de leerfase. In tegenstelling 
tot wat men op grond van de interference-dependence aanname zou 
kunnen verwachten, hebben wij geen grotere achteruitgang gevonden 
voor de sterkere niet geoefende exemplaren. In de volgende serie 
experimenten in Hoofdstuk 3 probeerden wij het storende effect van de 
onjuiste exemplaren meer direct te manipuleren door deze tijdens het 
oefenen van de juiste exemplaren onderbewust aan te bieden. Met het 
onderbewust aanbieden van de onjuiste exemplaren wilden wij ervoor 
zorgen dat deze storen bij het ophaalproces van de juiste informatie en 
dus onderdrukt moeten worden. Alhoewel het onderbewust aangeven 
van informatie succesvol was, konden wij geen sporen van 
onderdrukking ontdekken. De experimenten die beschreven zijn in 



Samenvatting 

195 
 

Hoofdstuk 2 en 3 tonen geen bewijs voor de  interference-dependence 
aanname van de inhibitietheorie. 

De tweede eigenschap van de inhibitie theorie stelt dat de 
versterking van de juiste informatie geen enkele rol speelt in het 
vergeetproces. Nog weer terug naar ons voorbeeld. Het aantal keren dat 
wij onze nieuwe postcode aangeven bepaalt niet in hoeverre wij de oude 
postcode vergeten. Het meer of minder herhalen van de nieuwe 
postcode leidt misschien wel tot verschillen in de mate hoe snel of hoe 
goed wij de nieuwe postcode kunnen oproepen, maar heeft geen enkel 
effect op de mate waarin wij de oude postcode vergeten. Deze aanname 
contrasteert dan met de interferentieverklaringen aangezien deze 
theorieën de versterking van nieuwe informatie handhaven als de 
hoofdoorzaak van het vergeten. Dit kenmerk hebben wij onderzocht en 
beschreven in Hoofdstuk 4 en gedeeltelijk in Hoofdstuk 5. In beide 
hoofdstukken varieerden wij de sterkte van de geoefende exemplaren. In 
Hoofdstuk 4 hebben wij de sterkte in de leerfase gevarieerd en in 
Hoofdstuk 5 hebben wij dit gedaan in de oefenfase: wij varieerden het 
aantal oefeningen van het exemplaar. In beide hoofdstukken hebben wij 
wel een dergelijk effect gevonden van de mate van de versterking. In de 
categorieën waar de geoefende exemplaren beter waren geleerd werden 
de niet geoefende exemplaren slechter opgeroepen. De resultaten van 
deze hoofdstukken verwerpen het tweede kenmerk van de 
inhibitietheorie: de strength-independence aanname. 

Het derde eigenschap dat wij onderzochten, richtte zich op de 
manier van leren of versterken van informatie. De zogenaamde 
retrieval-specificity ofwel specificiteit tot het oproepen-aanname stelt 
dat de onjuiste informatie alleen wordt onderdrukt als deze stoort bij het 
ophalen van de juiste informatie. Als de onjuiste informatie het ophalen 
van juiste informatie niet belemmert, is er geen noodzaak voor 
onderdrukking. Dus als wij onze postcode niet zelf hoeven op te roepen 
omdat deze gegeven is, bijvoorbeeld als wij onze agenda kunnen 
raadplegen waar wij hem opgeschreven hadden, dan vergeten wij onze 
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oude postcode niet, aangezien deze niet wordt opgeroepen en dus geen 
belemmering vormt bij het opgeven van de nieuwe postcode. Deze 
stelling past dan niet in de interferentietheorieën aangezien deze het 
vergeten van oude informatie verwachten zodra andere informatie beter 
geleerd wordt. De manier van versterken speelt volgens deze theorieën 
dan geen rol in het ontstaan van verminderde prestatie. Het onderzoek 
naar deze aanname hebben wij in Hoofdstuk 5 beschreven. Wij hebben 
de geoefende exemplaren op zo’n manier versterkt dat de onjuiste 
informatie niet opgeroepen kon worden. Wij hebben in de oefenfase het 
geoefende exemplaar al gegeven en de participanten moesten dan de 
bijhorende categorienaam opgeven. In tegenstelling tot de retrieval-
specificity aanname hebben wij een verminderde prestatie gevonden van 
de niet geoefende exemplaren. Hiermee hadden wij dan ook het derde 
kenmerk van de inhibitietheorie verworpen.  

In het algemeen hadden de door ons uitgevoerde studies geen 
bewijs gevonden voor de kenmerken van de inhibitietheorie en dus 
verwierpen deze de op een inhibitie gebaseerde verklaring van het 
vergeten. De gevonden resultaten bewijzen eerder dat het leren van 
nieuwe informatie leidt tot het vergeten van de oudere. Dus wij vergeten 
vakanties, omdat wij sindsdien andere meer indrukwekkende vakanties 
hebben gehad; wij vergeten de naam van onze oude buurman, omdat wij 
tussendoor andere buren hebben gekregen en hun naam vaak herhaald 
hebben; en wij vergeten de maaltijd van vorige week dinsdag, omdat wij 
sinds die tijd al een aantal keer gegeten hebben. Zo was ik de 
vlinderbloemen vergeten, omdat andere herinneringen aan dezelfde 
plaats voor mij belangrijker waren, zoals de spelende kinderen of mijn 
moeder bukkend in de moestuin. 

Ik heb mijn moeder  nog diezelfde dag gevraagd naar de 
vlinderbloemen. Zij vertelde dat de kaart met de bloemen haar 
herinnerde aan hoe ik als klein meisje de bloemen leerde vliegen die op 
het bloemenperk naast de stoep groeiden. Ik plukte de hoofdjes van de 
bloemen en gooide ze vervolgens in de lucht, tot ergernis van mijn 



Samenvatting 

197 
 

moeder. Zij verbood mij meerdere malen de bloemen te plukken, maar 
ik ging ermee door zodra zij mij niet zag. De kaalgeplukte, hoofdenloze 
stelen en de her en der verspreide dorre bloemkopjes waren de stille 
getuigen van mijn handelen. Vertwijfeld vroeg ze mij waarom ik die 
arme bloemen plukte. Ik antwoordde haar daarop verbaasd: `Maar 
mama, dit zijn vlinderbloemen en ik leer hun vliegen!' 
 




