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Cognitieve 

valkuilen; 

darwinistische 

denkputten: 

psychologische 

horden die het 

redelijke denken 

bemoeilijken.  









Vertrouwen op intuïtie? 

(Vergelijk ook problematiek intuïtie in ethische, morele en politieke 

kwesties; fysische, chemische en biologische,...) 

http://www.cs.technion.ac.il/~gershon/EscherForReal/MoebiusAntsLargeDivX.avi


Monty Hall Probleem 



Host reveals 

either goat 

                

Host must 

reveal Goat B 

                

Host must 

reveal Goat A 

                

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Monty-CurlyPicksCar.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Monty-SwitchfromCar.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Monty-CurlyPicksGoatA.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Monty-SwitchfromGoatA.svg
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Extreme lichtgelovigheid van de 

mens….., of kwetsbaarheid voor 

irrationalisme; eigen aan de 

menselijke psychologie. 



Flat Earth Society 

http://theflatearthsociety.org/cms/ 

http://theflatearthsociety.org/cms/






De platte aarde theorie lijkt extreem en 
marginaal (enkel honderden tot 
duizenden aanhangers), maar andere, 
even extreem onhoudbare opvattingen, 
kennen honderden miljoenen 
aanhangers – bv. diverse vormen van 
creationisme.  















Pseudoscepticisme: vaak zeer gedetailleerd, 

maakt gebruik van drogredenen en ontwijk-

strategieën 



• Een „goede‟ hoax of stadslegende trekt veel 

„believers‟ aan. Velen blijven „believers‟, 

zelfs wanneer is aangetoond dat het om een 

hoax of onwaar verhaal gaat.  

 

• Waarom? Men zou kunnen verwachten dat 

het geloof verdwijnt nadat de valsheid (van 

een hoax, een stadslegende, een vervalsing… 

maar ook van een pseudowetenschap, een 

leugen, enz.) is aangetoond. Dat is vaak niet 

het geval.  





Enkele vuistregels… 

 

• Buitengewone beweringen hebben nood aan 

buitengewone bewijzen. 

 

• De bewijslast: ligt bij diegene die de 

buitengewone bewering doet. 



Nog een vuistregel… 



Vb. van het gebruik van Occams 

scheermes e.a. regels: graancirkels: 

aliens of mensenwerk?  









Doug Bower & David Chorley  

(1991: „confession„: 250 crop circels) 





 

Simon Beck kocht tien jaar geleden een hut in de Franse Alpen. 

De kunstenaar-bergbeklimmer begon patronen in de verse sneeuw 

te stappen en intussen is het een obsessie geworden. Tien uur per 

dag stapt hij geometrische patronen in de sneeuw op 3.000 meter 

hoogte, met verbluffend resultaat. "Vaak gebeurt het dat mijn 

werk 's nachts wegwaait. Het is God die de regels bepaalt, de 

mens staat niet boven de natuur", verklaart Beck. 

Hij gebruikt een kompas om zijn eerste lijnen uit te zetten van zijn 

'sneeuwcirkels', die soms zo groot zijn als drie voetbalvelden. 

Eens die eerste lijnen er staan, zet hij zijn koptelefoon op en 

luistert hij naar Beethoven om verder te werken. "Het is niet 

zonder gevaar. Na tien uur in de sneeuw stappen, wil je vooral 

veilig thuisraken". Voor het geld doet hij het niet, al zou hij wel 

graag een professionele camera kopen om zijn werk vast te 

leggen.  











Vanwaar die „getuigenissen‟? 

Het brein: blaast betekenis en patronen in 

“random dots”, geholpen door “natuurlijke 

psychologie” en aanwezige informatie… 

 

Bv.: satanische boodschappen… 

http://jeffmilner.com/backmasking/ 

 

Mamma appelsap liedjes – Obama‟s elf 

http://jeffmilner.com/backmasking/


Stairway to heaven, voorwaarts 

If there's a bustle in your hedgerow, 

don't be alarmed now, it's just a spring 

clean for the May queen. Yes there are 

two paths you can go by, but in the long 

run there's still time to change the road 

you're on. 

 



Stairway to heaven, omgekeerd 

Oh here's to my sweet Satan. The 

one whose little path would make 

me sad, whose power is satan. 

He'll give those with him 666, 

there was a little toolshed where 

he made us suffer, sad Satan. 
 



The NunBun 



Martin Gregory, from 

Belvedere in south-east 

London, was doing a 

spot of gardening one 

Sunday in 2006 when he 

turned his attention to a 

potted asparagus fern. 

The plant was 10 years 

old, and Mr Gregory 

wanted to re-pot it, as he 

thought it was dying. 

But when he pulled the 

plant from its pot and 

laid it on the grass, he 

had a surprise. "I 

thought, good gracious! 

It's the face of Jesus!"  



In 2004, Florida woman 

Diane Duyser hit the 

jackpot when a sandwich 

she made 10 years before 

was bought by a casino 

for $28,000.  

The toasted cheese 

sandwich, said to bear 

the image of the Virgin 

Mary, is known the 

world over.  

Further proof of its 

holiness? Mrs Duyser 

says it has never gone 

mouldy, despite just 

being kept in a plastic 

box. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4468275.stm 



Holy apparitions are not 

restricted to Christianity.  

In 2004 Palestinians 

flocked to see a lamb 

which seemed to have 

the Arabic word for God, 

"Allah", in its coat.  

Owner Yahya Atrash 

was convinced it was a 

sign from God.  

The animal was born on 

the day Sheikh Ahmed 

Yassin, spiritual leader 

of Hamas, was killed.  

http://www.islamcan.com/miracles/allahs-name-clearly-visible-over-africa.shtml 
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Face on Mars (1976, Viking Orbiter) 



 Face on Mars, 2006 







Nog een vb.: astrologie studie Bertram Forer 

• 1948, personaliteitstest psycholoog B. Forer 

 

• Forer liet zijn studenten in psychologie-cursus een personaliteitstest 
invullen (moesten dus hun eigen persoonlijkheidskenmerken inschatten) 

 

• Een week later gaf hij hen elk individueel een blad met een tekstje waarvan 
hij zei dat het een korte beschrijving bevatte van hun persoonlijkheid, 
gebaseerd op de test die ze de week daarvoor aflegden. Hij vroeg hen om 
de kwaliteit van de beschrijving in te schatten, op een schaal van 0 tot 5.  

 

• 87% gaf een 4 of 5. Toen hij vroeg wie van mening was dat de tekst 
„klopte‟, stak vrijwel iedereen zijn hand op.  

 

• Maar: Iedereen had evenwel dezelfde tekst gekregen, samengesteld door 
Forer uit „horoscopen‟ en astrologieboeken. 



Dit was de tekst:  

 “You have a need for other people to like and admire you, and yet 
you tend to be critical of yourself. While you have some personality 
weaknesses you are generally able to compensate for them. You 
have considerable unused capacity that you have not turned to your 
advantage. Disciplined and self-controlled on the outside, you tend 
to be worrisome and insecure on the inside. At times you have 
serious doubts as to whether you have made the right decision or 
done the right thing. You prefer a certain amount of change and 
variety and become dissatisfied when hemmed in by restrictions and 
limitations. You also pride yourself as an independent thinker; and 
do not accept others' statements without satisfactory proof. But you 
have found it unwise to be too frank in revealing yourself to others. 
At times you are extroverted, affable, and sociable, while at other 
times you are introverted, wary, and reserved. Some of your 
aspirations tend to be rather unrealistic.” 



 Forer was oorspronkelijk 

geïnteresseerd in de vraag 

waarom zoveel mensen 

geloof hechten aan 

astrologie (en grafologie). 

Deel van het antwoord 

bleek te zijn dat astrologie 

en grafologie niet juist 

hoeven te zijn om als juist 

beschouwd te worden. Een 

algemene indruk geven 

van mensen hun 

persoonlijkheid volstaat.  


