
Lost in Space 
  

Oratie, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder 
hoogleraar op het vakgebied van de Neurocognitieve en Klinisch-
Psychologische Aspecten van Ruimtelijke Cognitie en Geheugen, 
aan de Universiteit Utrecht, op woensdag 31 mei 2006, door Albert 
Postma. 

 Ter nagedachtenis aan mijn vader. 

   

Mijnheer de Rector-magnificus, leden van het bestuur van het 
Utrechts Universiteitsfonds, zeer gewaardeerde toehoorders, 

Ik ben blij u allen hier vandaag te zien. Blijkbaar heeft u uw weg 
naar het Academiegebouw van de Utrechtse universiteit weten te 
vinden. Hoewel we ons hier doorgaans niet bewust van zijn, is dit 
vinden van de weg niet een simpele mentale verrichting. Immers 
het vraagt ons in een mogelijk onbekende omgeving ons pad te 
kiezen uit een veelheid aan kruispunten, afslagen, richtingen en 
wegblokkades. Een eerste kennismaking met een nieuwe omgeving 
begint doorgaans met een verbale beschrijving. Dit roept meteen de 
vraag op hoe we deze kennis in ons hoofd representeren: houden 
we ons aan de tekst of proberen we een mentale kaart te vormen? 
Is deze representatie hetzelfde bij de beschrijver als bij de 
ontvanger?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1. Cartoon van Stevenson over ruimtelijke miscommunicatie. 



Tijdens onze tocht naar het Academiegebouw proberen we ons op 
opvallende herkenningspunten, als bijvoorbeeld de Domtoren  te 
oriënteren. Evenwel deze is niet altijd zichtbaar en we weten vaak 
niet meteen welke reeks van afslagen er zo snel mogelijk naar toe 
leidt. Eenmaal veilig op de bestemming aangekomen is onze 
ruimtelijke taak nog niet afgelopen. Immers we zullen ook later 
weer terug moeten keren, waarbij we allereerst de locatie van een 
mogelijk vervoersmiddel als fiets of auto dienen te traceren om 
vervolgens in omgekeerde volgorde de weg naar huis af te leggen. 
Dit laatste vraagt een complexe mentale handeling: we moeten de 
ruimte vanuit het tegenovergestelde perspectief waarnemen en 
interpreteren.  
 
Ruimtelijk geheugen is het vermogen om te onthouden waar 
belangrijke zaken inclusief wijzelf zijn in de ruimte en hoe we van 
de ene locatie naar de andere kunnen komen. Argumenteerbaar is 
dit vermogen het eindproduct van een lange evolutionaire 
geschiedenis: diverse vogels en zoogdieren bezitten een verbluffend 
vermogen om de locatie van relevante voorwerpen in hun omgeving 
te kunnen vinden. In primaten en uiteindelijk in de mens is dit 
vermogen steeds verder verfijnd. De evolutie van het ruimtelijke 
systeem is vergezeld van een vergaande neuroanatomische 
specialisatie. In het menselijk brein zijn diverse circuits aan te 
wijzen die een uitgesproken ruimtelijke functie hebben. Het idee 
van een ruimtelijk brein moge niet zo verrassend zijn. Zonder dit 
vermogen zouden we immers voortdurend verdwalen in de wereld. 
 
 

Automatische opslag van ruimtelijke informatie? 
 
Hasher and Zacks (1979), twee Amerikaanse wetenschappers,  
stelden eind jaren zeventig een scheiding voor tussen centraal 
bestuurde, capaciteitsvereisende mentale processen en automatisch 
verlopende processen. Vanwege de grote ecologische relevantie zou 
het ruimtelijk geheugen grotendeels vanzelf verlopen. De 
menselijke geest zou als het ware ‘hardwired’ zijn om te onthouden 
waar dingen gebeurden. Wetenschappelijk onderzoek in de 
afgelopen decennia heeft een veelheid aan tegenstrijdige bevinden 
opgeleverd. De hypothese zou dan ook beter geherformuleerd 
kunnen worden. Het is niet zozeer de vraag of het ruimtelijk 
geheugen automatisch verloopt, maar meer welke aspecten ervan 
vanzelf gaan.  
 
Om dit te onderzoeken deed Marieke van Asselen, een promovenda 
in ons laboratorium, enkele jaren geleden een studie waarbij twee 
groepen deelnemers een route moesten lopen in een onbekende 
omgeving (Van Asselen et al., 2006a). Waar de ene groep 



geïnstrueerd werd goed op de route te letten omdat er later vragen 
over gesteld zouden worden, kreeg de andere groep, die geworven 
was voor een hen nog onbekend cognitief-psychologisch 
experiment, te horen dat er wegens logistieke problemen een 
andere locatie gezocht moest worden. Ter plekke gearriveerd bleek 
het experiment te bestaan uit een aantal deeltaken over de juist 
afgelegde route.  
 
 
 
 
 
Een van deze deeltaken vroeg naar herkenning van opvallende 
bakens of richtobjecten op de route. Ik hoop dat u mij vergeeft als 
ik in het verdere betoog hiervoor de engelse aanduiding ‘landmark’ 
gebruik. Opvallend bleek de groep die de route incidenteel geleerd 
had even goed te presteren op het herkennen van landmarks als 
degenen die de route intentioneel opgeslagen hadden. 
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Figuur 2. Landmark recognitie in een intentioneel lerende en een incidenteel 
lerende groep. Uit van Asselen et al. (2006a). 
 
 
Een tweede deeltaak vroeg de tijdsvolgorde van een aantal 
daadwerkelijk aanwezige landmarks te reconstrueren. Een 
vergelijkbare bevinding werd gedaan. Wanneer landmarks op 
volgorde gelegd moesten worden, bleken beide groepen gelijk te 
presteren. 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

Intentional IncidentalD
ev

ia
tio

n 
fr

om
 te

m
po

ra
l o

rd
er

 (m
ax

. 
24

)

Figuur 3. Landmark temporele ordening in een intentioneel lerende en een 
incidenteel lerende groep. Uit van Asselen et al. (2006a). 
 
 
Alleen wanneer de proefpersonen daadwerkelijk de route terug 
moesten lopen werd een significant voordeel voor de intentioneel 
lerende groep gevonden. Tevens bleek deze groep ook een 
overschatting van de gelopen afstand te geven, waar de incidentele 
groep juist een onderschatting maakte. Met andere woorden 
wanneer we aandacht aan een ruimtelijke episode besteden lijkt 
deze langer in ons geheugen dan wanneer we er niet speciaal 
opletten. 
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Figuur 4. Route teruglopen en afstandsschatting in een intentioneel lerende en 
een incidenteel lerende groep. Uit van Asselen et al. (2006a). 
 
 
Samenvattend: onze voorstelling van de omringende omgeving 
wordt in een aantal hiërarchisch georganiseerde stappen 



opgebouwd. We beginnen met relevante landmarks op te slaan. De 
volgende stap bestaat eruit landmarks aan elkaar te koppelen en 
hun relatieve posities ten opzichte van de route te bepalen. Deze 
stappen gaan vrijwel zonder moeite en bewuste aandacht. 
Uiteindelijk moeten mensen daadwerkelijk ruimtelijke beslissingen 
kunnen nemen ten einde efficiënt door de omgeving te kunnen 
navigeren. Deze laatste stap is complexer en vereist bewuste 
inspanning om tot de vorming van een meer omvattende, absolute, 
mentale overzichtskaart van de omgeving te komen. Interessant 
genoeg suggereerden Siegel & White in 1975 dat de ontwikkeling 
van ruimtelijke vermogens in kinderen op parallelle wijze in 3 fasen 
verloopt (Siegel & White, 1975). 
 
 
 
 

Navigatie in en door het brein 
 
Hoe verloopt het opslaan en weer terughalen van een route in ons 
brein? In het wetenschapsgebied van de cognitieve 
neurowetenschappen staat juist de relatie tussen hersenen aan de 
ene kant en gedrag en denken aan de andere centraal. Het 
onderzoeksinstrumentarium van de cognitieve neurowetenschapper 
is zo sterk toegenomen de afgelopen decennia dat wel van een 
wetenschappelijke revolutie gesproken kan worden. Meer dan 100 
jaar geleden bestond de methode vrijwel uitstuitend uit het 
bestuderen van klinische gevallen waarin door hersenbeschadiging 
een of meer cognitieve processen verstoord waren geraakt. Nog 
telkens is dit een belangrijk methode omdat het als geen ander 
inzicht geeft in de precieze causale rol die een gegeven 
hersengebied voor een gehypothetiseerd mentaal proces heeft.  
 

       
 
Figuur 5. Reconstructie van de beschadiging aan het brein van Phineas Gage, een 
van de beroemdste gevallen beschreven in de Neuropsychologische literatuur. 



 
 
Een vruchtbare samenwerking met de afdeling Neurologie van het 
Universitair Medisch Centrum Utrecht verschafte ons de 
mogelijkheid nader te bekijken wat er gebeurt na selectieve 
beschadiging aan de hersenen. Samen met neurologen Professor 
Jaap Kappelle en Dr Rinie Frijns verrichte een team Utrechtse 
Psychologen een grootschalige studie met de eerder besproken 
navigatie-taak. In totaal werden 31 infarct patiënten onderzocht. In 
methodologisch opzicht was het unieke aan deze studie dat de 
laesies in de patiënten uiterst exact in kaart gebracht werden. 
Laesies werden gemarkeerd door een ervaren neuroloog op de 
beschikbare CT en MRI scans. Vervolgens werden de 
hersenafbeeldingen omgezet middels een speciale 
transformatieprocedure in MNI standaard breincoördinaten. Deze 
transformatieprocedure was ontworpen door Dr Bas Neggers, de 
neuroimaging expert van het Utrechtse Helmholtz Instituut. 
Uiteindelijk was het mogelijk een laesieoverlap-maat te berekenen 
voor de componenten in de navigatie-taak.  
 
 
 
 

 
Figuur 6. Laesie-overlap overzicht van de patienten in van Asselen et al. (2006b). 
 
 
Landmark recognitie bleek aldus samen te hangen met laesies in de 
rechter hippocampus. Het temporeel ordenen van de landmarks 
vertoonde een zwak verband met de dorsolaterale prefrontale 
schors. Het daadwerkelijk teruglopen van de route bleek samen te 
hangen met een complex neuraal netwerk, omvattende de 
prefrontale, posterieure parietale, en de temporale cortex, en de 
hippocampus. Dit netwerk was grotendeels gelateraliseerd in de 
rechter hersenhelft (Van Asselen et al., 2006b). Er is dus duidelijk 
sprake van specialisatie in het menselijk brein voor ruimtelijke 
taken. De geobserveerde lateralisatie suggereert een essentieel 
onderscheid in informatieverweking tussen de ruimtelijke en de 
niet-ruimtelijke hemisfeer. Argumenteerbaar is deze functionele 
lateralisatie een belangrijke factor in de evolutie van het totale 
menselijke cognitieve apparaat geweest.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 7. Ruimtelijke functies van en in het menselijk brein 
 
 
Laat mij hier het belang benadrukken van multidisciplinariteit in het 
wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen brein en geest. 
De genoemde studie was niet mogelijk geweest zonder de 
samenwerking tussen biofysici, neurologen en psychologen. Als 
psycholoog ben ik van zelf een aanhanger van het idee “mind over 
matter’. In mijn visie zijn de hersenen op zichzelf niet zo interessant 
maar alleen maar en vooral omdat ze leiden tot de fascinerende 
verscheidenheid aan mentale fenomenen en de rijkdom van ons 
denken. Toch is het voor een beter begrip van de ‘mind’ uiterst 
waardevol ook enkele kenners van de ‘matter’ te hebben. Beide 
partijen kunnen veel winnen bij een dergelijke samenwerking. Het 
verheugt mij dat de Utrechtse universiteit zich dat ook gerealiseerd 



heeft door de speciale steun die zij verleent aan het Utrechtse 
Prestige Masterprogramma Neuroscience & Cognition. Hier werken 
wetenschappers uit 7 verschillende faculteiten samen aan de 
opleiding van geselecteerd en gemotiveerd talent. Ik denk dat we er 
trots op kunnen zijn dat deze Master een van de beste draaiende 
programma’s is op dit gebied in nationaal en internationaal opzicht. 
 

Ruimtelijke tekst en taal 
 
 

Laat ik terugkeren naar de ruimte. Wellicht is het helemaal niet zo 
verbluffend dat mensen de weg weten te vinden na een 
rechtstreekse kennismaking met die ruimte. Immers wanneer we 
een route exploreren en door de ruimte heenlopen verkrijgen we 
een veelheid aan prikkels die we later kunnen gebruiken om naar 
huis terug te keren. We nemen een complexe afwisseling aan 
visuele signalen waar, waaronder een dynamisch variërende optic 
flow en een sequentie aan verschillende visuele landmarks.  
Daarnaast is er ook het motorische spoor van zelfbeweging dat 
gebruikt kan worden om op het beginpunt uit te komen. Locomotie-
signalen omvatten efferente, proprioceptieve en vestibulaire 
informatie welke ons cognitief systeem gebruikt wanneer er niks te 
zien valt, zoals bij een sterrenloze nacht in het bos.  
 
In veel omstandigheden is een dergelijke directe ervaring met de te 
onthouden omgeving echter niet aanwezig. Vaak beginnen we met 
een beschrijving van een route en is dat de enige informatie die we 
hebben om ons doel te bereiken. Beschrijvingen plaatsen het 
cognitieve apparaat voor een belangrijke uitdaging: ze zijn 
symbolisch, arbitrair, categorisch, en per definitie taalgebonden. De 
wereld om ons heen en een mogelijke mentale kaart die we ervan 
zouden kunnen hebben verschillen in belangrijk opzicht van dit 
formaat. Ze zijn continu, bevatten afstand, diepte, topologie, 
absolute locatie, oriëntatie en perspectief.  
 
De vraag waar het hier om gaat is wat we precies met de originele 
verbale, tekstuele input doen. Houden we daar strikt aan vast of 
zetten we die om in een mentaal beeld: een cognitieve kaart? Een 
manier om hier iets over te zeggen is simpelweg mensen te vragen 
hoe ze ruimtelijke tekst interpreteren. Wat doet u bijvoorbeeld na 
het lezen of horen van simpel zinnetje als: “ driehoek links van 
cirkel”. Wellicht dat mensen in twee globale groepen te 
onderscheiden zijn: zij die de tekst handhaven en zij die proberen 
een mentaal beeld te vormen. Evenwel het antwoord op een 
dergelijke vraag zou voornamelijk op introspectie gebaseerd zijn en 
daarom alleen al verdacht. Zelfrapportages over de kwaliteit en 
inhoud van onze gedachten vertellen niet alles over het formaat en 



de structuur van de cognitieve representaties in het brein. We 
denken meer en anders dan we denken. Een hardnekkig probleem 
bij zelfrapportage gegevens is dat ze sterk beïnvloed kunnen zijn 
door zogenaamde ‘taakverwachtingen’. Dat wil zeggen, het 
mondelinge rapport wordt meer uitgelokt door het uiterlijke 
karakter van de taak en de manier waarop vragen gesteld worden 
dan dat het de aard van de onderliggende mentale representatie 
reflecteert. De filosoof Pylyshin schreef in de jaren 70 dat alle 
claims over het inspecteren van mentale voorstellingen met behulp 
van het geestesoog berusten op een ‘grand illusion’ (Pylyshin, 
1981). Wat mensen doen als ze menen voor hun geestesoog een 
visuele scène langs te gaan, is zich baseren op hun 
vooronderstellingen over wat er zou gebeuren als ze daadwerkelijk 
de scène zouden bekijken. Kortom, men simuleert al dan niet 
bewust een bepaalde gedraging of sequentie van gebeurtenissen. 
  
Om dergelijke bezwaren tegen te gaan ontwierpen twee promovendi 
in ons laboratorium, met de wel heel toepasselijke namen Matthijs 
Noordzij en Sander Zuidhoek, een objectievere methode om te 
meten hoe mensen ruimtelijke teksten verwerken. Het beginpunt 
was een beschrijving van een omgeving waarin men een aantal 
verschillende items op verschillende plaatsen kan aantreffen, 
bijvoorbeeld de gesproken plattegrond van een dierentuin. De test 
die gedaan werd bestond uit een mentale afstandsvergelijking 
tussen telkens twee paren van items in de beschrijving. Indien de 
tekst daadwerkelijk wordt omgezet in een mentale kaart dan zou er 
een lineair verband gevonden moeten worden tussen het gemak 
waarmee een beslissing genomen kan worden en het 
daadwerkelijke afstandsverschil tussen de paren in het bestaande 
fysische model waarvan de beschrijving afgeleid was. Let op dat het 
verschil niet zomaar categorisch mag zijn (grote verschillen gaan 
beter dan kleine verschillen) maar dat het minimaal ordinaal zou 
moeten zijn. Een dergelijk patroon geeft aan dat mensen ruimtelijke 
eigenschappen kunnen afleiden die niet direct in de originele tekst 
gegeven zijn.  
 
 



 
Figuur 8. Plattegrond gebruikt in de dierentuinbeschrijving in de studies van 
Noordzij & Postma (2005) en Noordzij, Zuidhoek & Postma (in press).  
 
 
Een ander argument voor het gehypothetizeerde analoge karakter  
van mentale voorstellingen gebaseerd op beschrijvingen valt terug 
te leiden op een manipulatie van het perspectief. Beschrijvingen 
kunnen op twee manieren in elkaar steken. Een manier vertelt de 
omgeving aan de hand van een persoonsgebonden wandeling door 
de omgeving heen. De locatie van de objecten wordt altijd 
gerelateerd aan de fictieve positionering van de verteller welke als 
het goed gaat zou moeten samenvallen met die van de ontvanger. 
Bovendien worden de voorwerpen geïntroduceerd in een strikt 
lineaire volgorde. Men noemt dit wel het “route perspectief”.  
 
 
 
 
 
Indien we ons strikt aan de oorspronkelijke routebeschrijving 
zouden houden is het maar de vraag of we ooit succesvol een 
bestemming kunnen bereiken. Immers deze wijze van beschrijven 
geeft maar één vaste manier om van A naar B te komen. Echter in 
de dagelijkse werkelijkheid zijn wegen opengebroken, straten 
plotseling in eenrichtingsverkeer veranderd, en staan bruggen open 
om nooit meer dicht te gaan. Het is dan belangrijker om een 
flexibelere beschrijving te hebben die relevante locaties, connecties 
en landmarks ten opzichte van elkaar plaatst, los van de 
persoonlijke positie. In de literatuur wordt dit wel een survey 



perspectief genoemd, veelal gelijk gesteld met een overzicht van de 
relevante wereld vanuit een hoog gezichtspunt, zoals bijvoorbeeld 
een overvliegende vogel het ziet.  
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Figuur 9. Foutenpercentages bij mentale afstandsvergelijking tussen items in een 
ruimtelijke beschrijving, uitgezet tegen de werkelijke afstandsverschillen. Uit 
Noordzij & Postma (2005). 
 
In de eerste studie met de dierentuintaak bleek een sterke 
correlatie tussen de fysische afstanden in het model waarvan de 
beschrijvingen afgeleid waren (Noordzij & Postma, 2005) en de 
mentale vergelijkingen. Hoe kleiner de afstanden tussen de paren 
van items die vergeleken moesten worden hoe meer fouten. 
Belangrijk genoeg bleken foutpatronen niet simpelweg door de 
tekstuele afstanden tussen items verklaard te kunnen worden. 
Mensen deduceren en integreren dus blijkbaar de ruimtelijke 
afstandsinformatie in hun mentale voorstellingen ook al is die niet 
direct in de tekst gegeven. 
 
Natuurlijk blijft het eerder genoemde verwijt van de rol van 
taakverwachtingen aan deze resultaten kleven. Het hoeft niet zo te 
zijn dat de mentale voorstelling die mensen in hun hoofd maken 
daadwerkelijk de ‘ruimtelijke kenmerken’ bezit, maar er wordt een 
‘ruimtelijke’ antwoord tendentie uitgelokt door de gestelde vragen. 
Daarom werd de taak aangepast. Deelnemers aan de studie kregen 
een reeks items aangeboden, waarvan de helft zich in de geleerde 
omgeving bevond en de andere helft niet. In plaats van een 
ruimtelijke beoordeling te maken hoefden de deelnemers simpelweg 
aan te geven of het om een ‘oud’ dan wel ‘nieuw’ item ging. De 
reacties op oude items waren nu speciaal interessant. We kunnen 



namelijk de reactie op een oud item uitzetten als afhankelijk van de 
relatie die het met het voorafgaande oude item in de reeks heeft. 
Reacties vallen zo in verschillende categorieën: gevallen waarin het 
voorafgaande oude item dichtbij in de ruimte en ook in de tekst is, 
gevallen waarin de tekstuele afstand groot is maar de ruimtelijke 
afstand klein; en gevallen waarin zowel de ruimtelijke als de 
tekstuele afstand groot is. Praktisch bleek het onmogelijk om ook 
de vierde categorie te maken: grote ruimtelijke afstand, kleine 
tekstuele afstand. Dit creëert incoherente, vrijwel onbegrijpelijke 
teksten. Interessant genoeg bleken de categorieën kleine 
ruimtelijke afstand – kleine tekstuele afstand en kleine ruimtelijke 
afstand grote tekstuele afstand wel snellere reacties te geven dan 
de ver in ruimte – ver in tekst categorie, maar niet van elkaar te 
verschillen. Een duidelijk bewijs van impliciete priming. Het 
ruimtelijke detail is dus intrinsiek in onze mentale voorstellingen en 
komt niet slechts naar buiten als er expliciet omgevraagd wordt. 
 
 

Ruimtelijke vermogens bij blinde individuen 
 
Hoe nu met het perspectief? In eerder genoemde studie leek de 
survey-beschrijving een iets betere ruimtelijke fit van de data op te 
leveren, maar dit verschil was niet significant. Meer inzicht in de 
vraag of het gehanteerde perspectief van een tekst het mentale 
model dat gemaakt wordt beïnvloedt, vonden we in een 
vervolgonderzoek bij blinde individuen (Noordzij, Zuidhoek & 
Postma, in press).  
 
Mochten tot nu toe de begrippen “mentale voorstelling” en “mentale 
kaart”  complete abracadabra voor u zijn geweest, en mocht u 
totaal niets begrepen hebben van het hoe en waarom van ruimtelijk 
cognitie onderzoek, dan stel ik voor dat u uw ogen dicht doet en 
naar buiten probeert te wandelen. Ongetwijfeld zal u dan meteen  
volkomen duidelijk worden hoe we ons in de ruimte proberen te 
oriënteren en hoe we vanuit ons geheugen een afbeelding van die 
ruimte proberen te vormen die ons er doorheen kan leiden. Kortom, 
sluit uw ogen en u ziet het ‘licht’. 
 
Het staat buiten kijf dat blinde personen op een unieke manier 
contact maken met de ruimte. Er is wel beargumenteerd dat 
indirecte interactie een belangrijkere rol speelt voor hen. 
Beschrijvingen van de omgeving zijn mogelijk essentiëler dan 
directe waarnemingen van die omgeving. Opvallend genoeg omvat 
de literatuur weinig of geen studies die daadwerkelijk experimenteel 
onderzoek verricht hebben naar het verwerken van ruimtelijke 
teksten door blinde individuen. Brambring in 1982 suggereert dat 
ziende personen meer omgevingsgeoriënteerde beschrijvingen 



zouden benutten terwijl blinde personen meer gebruik maken van 
persoonsgeoriënteerde beschrijvingen (Brambring, 1982). Om dit 
idee daadwerkelijk te testen, legden we de dierentuintaak voor aan 
13 congenitaal, 17 laat-blinde, en 16 ziende individuen.  
 
Wanneer de vroeg- en laat-blinden samengenomen worden en 
uitgezet worden tegen de ziende deelnemers is er een intrigerend 
verschil. Blinde deelnemers hebben een voorkeur voor een route 
perspectief. Ziende deelnemers doen het iets beter met een 
beschrijving vanuit een survey-perspectief. Deze bevinding kan 
praktische implicaties hebben: navigatie-instructies kunnen 
daadwerkelijk rekening houden met perspectief. Omgekeerd kan 
ook training bij blinden en visueel gehandicapten zich richten op het 
hanteren van survey-beschrijvingen, vooropgesteld dat dit een 
voordeel zou bieden in een verscheidenheid aan praktijksituaties. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Figuur 10. Foutenaantallen in mentale afstandvergelijking bij teksten met 
verschillend perspectief bij blinde en ziende individuen (Noordzij, Zuidhoek & 
Postma, in press). 
 



Een andere belangrijke bevinding was dat het ruimtelijke 
afstandseffect ook bij de blinde deelnemers werd teruggevonden: 
meer fouten bij kleinere ruimtelijke afstanden. Er is reeds lang een 
discussie geweest over de vraag of blindgeboren personen mentale 
voorstellingen kunnen vormen en manipuleren, zeker wanneer die 
een quasi-visueel karakter hebben. Een van de beroemdste 
twistpunten uit de filosofie is wel het probleem geweest dat de Ierse 
filosoof William Molyneux in 1688 aan zijn tijdsgenoot John Locke 
uiteenzette. “Kan een blindgeboren persoon die door een 
godswonder plotseling weer kan zien, op zicht een kubus van een 
bol onderscheiden en ook benoemen, voorwerpen die hij eerder wel 
op de tast uit elkaar kon houden en kon identificeren. En zou de 
persoon in kwestie kunnen beslissen of een visueel waargenomen 
afstand bereikbaar is met een handbeweging of niet.” (Degenaar, 
1992). Of te wel, is de interpretatie van sensorische indrukken 
‘hardwired’ in ons brein en zijn er directe connecties tussen de 
zintuigen voor bepaalde attributen van een object (vorm, locatie, 
afstand), of dient het geleerd te worden, en kunnen tastimpressies 
alleen geassocieerd worden met visuele prikkels na een uitgebreid 
ervaringsgebaseerd leerproces?  
 

              
 
 
Figuur 11. Illustratie van Molyneux’ probleem. 
 
Niet dat ik denk dat juist besproken bevindingen  Molyneux’ 
probleem oplossen. Wel verschaffen ze inzichten in een aantal 
kritisch randvoorwaarden. Ook de blindgeboren personen in onze 
studie vormen uit beschrijvingen mentale voorstellingen welke 
ruimtelijk detail bevatten. Dit vermogen is niet afhankelijk van 
vroege visuele ervaring. Echter in kwalitatief opzicht verschillen de 
voorstellingen wel tussen blinde en ziende individuen, wanneer de 
rol van perspectief meegenomen wordt. Dus voor zover onze 



gegevens relevant zijn voor Molyneux’ vraag, lijken ze gedeeltelijk 
een bevestigend en gedeeltelijk een ontkennend antwoord te geven. 
  
Ik hoop dat in de toekomst meer doorslaggevende data betreffende 
Molyneux’ puzzel en vooral over het vermogen van blinde individuen 
om mentale beelden te vormen zullen voortvloeien uit een nieuwe, 
recentelijk gestarte neuroimaging studie.  
 
 
 

Verdwalen in de echte wereld 
 
 
Een centraal uitgangspunt in mijn betoog is dat ruimtelijke 
cognitieve processen kritisch zijn voor efficiënt dagelijks 
functioneren. Scherper gesteld, een individu’s voortbestaan hangt af 
van het vermogen te herinneren waar belangrijke zaken, inclusief 
de eigen positie, zich bevinden in de wereld. Met andere woorden 
ruimtelijke taken hebben een hoge ecologische relevantie.  
 
Een criticus van voorgenoemde stelling zou kunnen opmerken dat 
dit wellicht in vroeger tijden het geval was toen de mens moest 
overleven in een vrij ongedifferentieerd, uniform landschap – 
bomen, gras, hei, zand – waar beschikbare landmarks als heuvels 
geen inherente richting-cues aangaven, maar dat dit in de moderne 
samenleving geenszins meer het geval is. Waar het geürbaniseerde 
landschap weliswaar een veelheid aan wegen, kruispunten en 
afslagen bevat, is elke keuzemogelijkheid goed voorzien van plaats- 
en richtingsindicatoren: wegwijzers, paddestoelen, 
straatnaambordjes. Daarnaast bezit de hedendaagse navigerende 
mens vernuftige hulpmiddelen die de noodzaak om actief in het 
geheugen op te slaan hoe de omgeving er uit ziet en waar men is in 
die omgeving sterk verminderen. Denk aan gedetailleerde 
plattegronden en elektronische navigatiesystemen. De ruimtelijke 
belasting op het menselijke cognitieve systeem is sterk gereduceerd 
in de afgelopen honderd jaar. De mens verdwaalt niet meer!! 
 



                
 
Figuur 12. Cartoon van Hagen over verdwalen in de wereld. 
 
 
De ultieme manier om dit te onderzoeken is de mens in zijn of haar 
natuurlijke omgeving te observeren en te beoordelen op ruimtelijk 
wangedrag. Men zou dus een veldonderzoek moeten verrichten dat 
grote ecologische validiteit bezit. In de jaren 70 pleitte de 
psycholoog Ulrich Neisser er reeds voor om het onderzoek uit de 
soms erg steriele laboratoriumsituaties te halen en naar de echte 
wereld te vertalen. Hij deed de roemruchte uitspraak dat als 
fenomeen X relevant is voor het menselijk gedrag dat je dan bijna 
zeker kon zijn dat het nog nooit door psychologen bestudeerd was 
(Neisser, 1978). Hij keerde zich hiermee tegen de geringe 
ecologische validiteit van de dominante onderzoeksmethode.  
 
Laat het duidelijk zijn dat ik Neisser’s scepsis tegen laboratorium 
onderzoek niet deel. Mijns inziens vormen goed gecontroleerde 
laboratoriumexperimenten de enige manier om substantieel 
fundamenteel inzicht in de werking van de menselijke psyche te 
krijgen. Wel ben ik van mening dat het experimenteel gestuurde 
onderzoek vaak nog  te weinig de stap maakt naar de alledaagse 
werkelijkheid. Treffen we  experimentele taak A ook in 
gemodificeerde vorm in de buitenwereld  aan en kan men 
voorspellen op grond van observaties in het laboratorium hoe 
mensen zich in alledaagse situaties zullen gedragen? Juist dit 



laatste heeft grote praktische implicaties voor klinische diagnostiek, 
revalidatie, therapie en educatie. Experimenteel georiënteerde 
psychologen als ik zelf dienen zich af te vragen wat hun 
fundamentele minitheorie over fenomenen en situaties in de echte 
praktijk kan zeggen. 
 
Tegen deze achtergrond ontstond zo recentelijk een project waarin 
mensen getest werden op hun vermogen hun auto na het winkelen 
terug te vinden. Bij dit project was de inbreng van 3 enthousiaste 
bachelor-studenten onmisbaar, Florinda Back, Marijn van Oers en 
Sarah Plukaard.  Zij waren mij toegewezen in het kader van een 
van mijn onderwijstaken, het begeleiden van een zogenaamd 
bachelorsgroepje. 
 
Ik wil hier even een korte zijsprong maken naar het soms wankele 
evenwicht tussen het onderzoek en het onderwijs in de Utrechtse 
psychologie. Een ambitieuze universiteit als de Utrechtse probeert 
natuurlijk zowel kwalitatief hoogstaand onderzoek als onderwijs af 
te leveren. De vreugde was dan ook groot binnen de Utrechtse 
Faculteit Sociale Wetenschappen toen Utrecht als beste uit de bus 
kwam bij de recente landelijke evaluatie van het Psychologie 
onderzoek door het QANU, “Quality Assurance Netherlands 
Universities”. Verrassend was evenwel dat wanneer dit uitgezet 
werd tegen onderwijslast per medewerker Utrecht op de tweede 
plaats wat belastingsgraad bleek te staan. Ter illustratie, bij de 
sectie Neuropsychologie waar ik zelf werk, bestaat de afgelopen 
jaren een geschat personeelstekort van circa 2 voltijdsaanstellingen. 
Dit wordt opgelost door tijdelijke aanstellingen zonder 
onderzoekstijd. Een oplossing die de druk op de vaste staf verhoogt. 
Men dient dus op een creatieve manier onderwijs en onderzoek te 
combineren, om op beide gebieden genoeg en hopelijk ook 
adequate producten af te kunnen leveren. Het bachelorsproject dat 
ik hierna wil beschrijven vormt echter maar een uitzondering waarin 
deze combinatie mogelijk is. Ik hoop ten zeerste dat de universiteit 
doordrongen is van het inzicht dat goed onderwijs alleen kan bij 
goed onderzoek en dat beide terreinen voldoende mogelijkheden en 
ondersteuning moeten krijgen. Wellicht heb ik mijn eigen pleidooi 
echter al ondergraven door de eerdere observatie dat de Utrechtse 
psychologie bij een op één na hoogste onderwijslast toch de beste 
onderzoeksbeoordeling heeft bereikt. Een onoplettende bestuurder 
zou mogelijk genegen kunnen zijn de spurieuze conclusie te trekken 
dat meer onderwijs resulteert in beter onderzoek. 
 
 
Laat ik terugkeren naar de ruimte. Raken mensen inderdaad de weg 
en belangrijke voorwerpen kwijt in de hedendaagse, moderne 
wereld?  Het onderzoeksteam begaf zich naar een vrije drukke, 



onoverzichtelijke parkeerplaats bij winkelcentrum de Hornbach in 
Nieuwegein. Voordat bestuurders het winkelcentrum zouden 
verlaten om terug te keren naar hun auto, werden ze aangehouden 
en ondervraagd naar wat ze zich nog konden herinneren over de 
locatie van het voertuig. Tevens deden ze enkele korte testjes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 13. Onderzoeksterrein in Postma, Back, van Oers & Plukaard (in 
preparation). Losing Your Car in the Parking Lot: Spatial Memory in the Real 
World. 
 
 
Allereerst werd de simpele vraag gesteld of personen inderdaad 
meemaakten dat ze hun auto niet meer terug konden vinden. De 
uitkomst was verbluffend: 36% rapporteerde regelmatig; 14% wel 
eens, en 50% meldde nooit. Voor deze laatste groep bestaan twee 
extreme mogelijkheden: of ze herinneren het inderdaad perfect, of 
hun geheugen is zo slecht dat ze niet meer herinneren dat ze ooit 
wat vergeten zijn. Argumenteerbaar is bij deze uitkomsten 
overschatting van de geheugenprestaties eerder het geval dan 
onderschatting. We kunnen dus stellen dat verdwalen in de wereld 
en dingen kwijtraken nog telkens een behoorlijk probleem vormt. 
 
Wederom gaat het hier echter om introspectieve uitspraken. Het is 
inmiddels duidelijk dat we die met een zekere voorzichtigheid 
dienen te benaderen.  De gegeven antwoorden zouden idealiter 
geverifieerd moeten worden door meer objectieve gegevens. Een 
verdere beperking bij een vraag of men de actuele positie van de 
auto op de parkeerplaats nog weet is dat zelfs wanneer mensen 
geen bewuste herinnering meer aan de relevante locatie en 
ruimtelijke configuratie van de buitenwereld hebben, ze toch nog 
bijna onbewust wel in de juiste richting kunnen lopen en zoeken. 
Dus wat men subjectief als probleem ervaart, hoeft eigenlijk 
helemaal niet zo’n probleem te zijn. 
 



Om dit uit te sluiten, brachten we het zoektraject vanaf de uitgang 
van het winkelcentrum naar de locatie van de auto in kaart. De 
uitkomst was dat 14% van de meer dan 100 deelnemers een 
substantiële omweg naar de bestemming nam. Ook objectieve 
observaties laten dus zien dat mensen behoorlijke problemen 
kunnen hebben in het herinneren van relevante voorwerpen, zelfs 
als de omgeving waarbinnen ze moeten zoeken nog beperkt is, 
evenals de tijdsperiode waarover de informatie onthouden dient te 
worden. 
 

 
 
Figuur 14. Extreem geval van de auto niet direct kunnen terugvinden uit Postma, 
Back, van Oers & Plukaard (in preparation). 
 
Dit werd verder onderstreept door de veelheid aan strategieën die 
mensen rapporteerden te gebruiken bij het parkeren van de auto. 
Het meest genoemd werden oriënteren op landmarks, terugvolgen 
oorspronkelijke route en gebruik mentale voorstellingen. Variërend 
van 80% tot 30% van de ondervraagden geeft dit aan.  24% van de 
ondervraagden rapporteert het gebruik van externe hulpmiddelen, 
als het opschrijven van het vak of een elektronisch 
navigatiesysteem. Dit laatste zou mogelijk een gat in de markt voor 
de Hornbach kunnen betekenen. 
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Figuur 15. Individuele verschillen in afstandschatting tot de geparkeerde auto uit 
Postma, Back, van Oers & Plukaard (in preparation). 
 
Een van de taken die deelnemers moesten verrichten voor dat ze 
naar de auto terugliepen was het geven van een schatting van de 
afstand van de uitgang naar de auto. Interessant genoeg vonden 
we hier een verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen maakten 
betere schatting van de daadwerkelijke afstand. Individuele 
verschillen in ruimtelijke vermogens vormen een thema dat de 
nodig aandacht heeft gegenereerd vanuit een veelheid aan 
disciplines: psychologen, antropologen, pedagogen, biologen en 
endocrinologen. De literatuur laat subtiele verschillen zien tussen 
het manlijke en vrouwelijke brein voor bepaalde categorieën van 
informatie. De basis voor deze verschillen kan zowel vanuit een 
biologisch, evolutionair, hormonaal als ervaringskader verklaard 
worden. Intrigerend genoeg was er een trend voor een interactie 
tussen sexe en leeftijd. Oudere vrouwen deden het beter dan 
jongere terwijl dit juist andersom was bij de mannen. Mijn eigen 
speculatie is dat dit een van de mogelijke beperkingen van 
veldonderzoek reflecteert: je hebt niet afdoende controle over de 
samenstelling van de onderzoeksgroepen alvorens je ze gaat testen. 
Waar tegenwoordig elke sukkel denkt dat hij of zij een auto kan 
besturen, gold dat vroeger alleen voor de mannen. Het is dus 
mogelijk dat de oudere vrouwen in onze studie een algemene 
cognitieve voorsprong hadden door een vorm van zelfselectie.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Conclusies 
 
Laat ik samenvatten. Ruimtelijke cognitie omvat een verzameling 
cognitieve processen die een individu instaat stellen zich in de 
wereld te oriënteren en locaties in die wereld te onthouden, er door 
heen te navigeren, en complexe mentale voorstellingen van de 
omgeving vanuit verschillende perspectieven te vormen. Ook 
vandaag nog dienen we veelvuldig een beroep op ons ruimtelijk 
cognitieve apparaat te doen. De consequentie van het eminente 
belang van de ruimtelijke cognitie is dat in het menselijk brein een 
wijdvertakt neuraal netwerk valt te identificeren, gespecialiseerd in 
verschillende ruimtelijke computaties. Dit humane neurocognitieve 
systeem is het eindproduct van een lange fylogenetische 
ontwikkeling. Argumenteerbaar is het ontstaan ervan een 
belangrijke voorwaarde geweest voor de evolutie van andere 
hogere cognitieve processen. Cognitieve psychologen dienen dit 
systeem verder in kaart te brengen vanuit een multidisciplinaire 
setting waarin samengewerkt wordt met een diversiteit aan andere 
specialisten: met ontwikkelingspsychologen op het gebied van de 
ontwikkeling van ruimtelijk inzicht in kinderen, experimenteel 
klinische psychologen op het gebied van verstoring van hogere 
cognitieve processen bij psychopathologie, neurologen en 
neurowetenschappers bij het ontrafelen van de betrokken 
hersenmechanismen, met endocrinologen voor wat betreft de rol 
van hormonale systemen, biologen op het gebied van biologische 
factoren en evolutionaire processen, fysici bij het gebruik van 
psychofysische methoden om ruimtelijke waarneming te meten, en 
linguïsten waar het gaat om communicatie van ruimtelijke taal. Ik 
ben blij dat de Utrechtse universiteit het multidisciplinaire netwerk 
biedt om dit neurocognitieve complex te ontmaskeren. We staan 
nog maar aan het begin van deze wetenschappelijke 
ontdekkingstocht, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we tegen 
deze achtergrond behoorlijke wetenschappelijke vorderingen 
kunnen maken in de komende jaren. Op de langere termijn zal het 
onderzoek zich ook meer op de praktijk moeten richten, onder meer 
op diagnose en hulpmiddelontwerp bij neuropsychologische 
patiënten en blinde individuen. 
 



                                  
 

 
Figuur 16. Cartoon. Meer ruimtelijk cognitie onderzoek is dringend nodig wanneer 
bestaande wetenschappelijke informatiebronnen nog te kort schieten. 

 
 
 

Dankwoord 
 
 
 
 
Ik wil graag besluiten met een kort dankwoord. Wetens hap maak 
je per slot niet alleen. Ik had c hier vandaag niet kunnen staan 
zonder de hulp en steun van velen. 
 
Allereerst gaat mijn grote dank uit naar het Utrechts 
Universiteitsfonds, dat de bijzondere leerstoel “De Neurocognitieve 
en Klinisch-Psychologische Aspecten van Ruimtelijke Cognitie en 
Geheugen” heeft ingesteld, en naar het College van Bestuur, dat 
deze instelling heeft bekrachtigd. 
 
Ik dank de decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, 
professor Willem Koops, voor zijn inspanningen om mijn bijzondere 
leerstoel te realiseren. Beste Willem, tijdens onze eerste ontmoeting 
vond, lichtelijk uitgedrukt, niet een van de makkelijkste gesprekken 
plaats die ik ooit gevoerd heb. Ik ben blij dat we evenwel zijn 
blijven praten en ben je zeer erkentelijk voor het vertrouwen dat je 
me geschonken hebt. Ik beloof je dat ik mijn uiterste best zal 
blijven doen voor jouw en mijn Faculteit. 
 



Mijn wetenschappelijke vorming begon bij het Nijmeegse NICI. Veel 
van deze vorming ontstond door de inzet van de begeleider van 
mijn promotie-traject, Professor Herman Kolk. Beste Herman, 
dankzij jou heb ik geleerd dat wetenschapsbeoefening een 
wondermooi beroep is dat je 24 uur per dag kan bezighouden. Je 
was een zeer enthousiaste en persoonlijk betrokken begeleider.  
 
Van Nijmegen ging ik naar Utrecht. Ik werd aangenomen door 
Professor Edward de Haan. Beste Edward, het eerste en enige 
dienstbevel dat je me ooit gegeven hebt is te switchen van mijn 
vroegere onderzoeksgebied naar een nieuw onderwerp: ruimtelijke 
cognitie. Ik ben je hier zeer dankbaar voor. Ik ben je bovenal 
dankbaar voor je vriendschap en het feit dat je me al die jaren de 
ruimte hebt gegeven om mezelf te ontwikkelen. In het begin 
hebben we veel samengewerkt aan ‘ruimtelijke projecten’. Blijkbaar 
heb ik de laatste jaren zoveel ruimte in genomen dat jij je maar 
toegelegd hebt op alle andere gebieden van de cognitieve 
neuropsychologie. Ik hoop dat we in de toekomst weer gezamenlijk 
enkele nieuwe paden zullen inslaan. 
 
Ik ben Dr. Jan Morenc en Drs. Wil Remmers van de Faculteit Sociale 
Wetenschappen zeer erkentelijk voor hun onmisbare hulp bij het 
verkrijgen en coördineren van het Europese Wayfinding project.  
 
Ik dank collega’s binnen de Utrechtse universiteit voor de fijne 
samenwerking. In het bijzonder zijn er de collega’s binnen mijn 
eigen afdeling. Vroeger heette die de Psychonomie, tegenwoordig 
de Psychologische Functieleer, gelukkig wel dezelfde collega’s. 
 
Het allerbelangrijkst in wetenschappelijk opzicht zijn voor mij de 
groep jonge, intelligente, enthousiaste wetenschappers – AIOs, 
Postdocs, studenten – geweest met wie ik het voorrecht heb gehad 
in de wetenschap te pionieren. Zonder jullie was de ruimte nooit 
ontdekt – en had ik nooit dit verhaal kunnen houden. Ik dank jullie 
hier zeer voor. Helaas kan ik jullie niet allen nu bij naam noemen 
maar ik wil twee uitzonderingen maken. 
 
Waarde Dr Huntjens en Dr Kessels, beste Rafaele en Roy, ik heb erg 
prettig met jullie gewerkt, zowel in wetenschappelijk als ook in 
sociaal opzicht. Helaas gaan jullie beiden Utrecht verlaten. Ik 
betreur dat zeer. Waar het tegenwoordige HIPO programma al een 
goede stap in de richting is om talent voor de Utrechtse universiteit 
te behouden, denk ik dat de universiteit zich ook al in een eerdere 
fase zou moeten inzetten om goede mensen aan zich te binden. Ik 
denk dat de mogelijkheden voor wetenschappelijke ontplooiing en 
de waardering voor geleverde prestaties belangrijke factoren hierbij 
kunnen zijn. Wanneer jullie uit Utrecht vertrekken, word ik gelukkig 



gesterkt door één besef: afstand is maar betrekkelijk en ik hoop dat 
we ook vanuit verschillende universitaire locaties zullen blijven 
samenwerken. 
 
 
 

        
 
Figuur 17. Enkele hobby’s van de orator. 
 
 
Een wetenschapper kan alleen goed functioneren als hij zijn geest 
regelmatig kan verzetten naar niet-wetenschappelijke zaken. Ik wil 
twee instituten noemen die voor mij bijzonder belangrijk zijn voor 
dit ‘verzetten’: de fietsclub Huis ter Heide en het zaalvoetbalteam Fc 
Donders. U begrijpt dat de fietsclub fietst in de zomerstop van de 
voetbalcompetitie en de voetbalclub balt in de winterstop van het 
fietsseizoen. Dank dat jullie het aangedurfd hebben een matig atleet 
als mijzelf te adopteren. Wat de Fc Donders betreft: natuurlijk zijn 
wij blij dat onze ster zo ver gerezen is dat men het landelijk 
Neuroimaging centrum in Nijmegen naar ons genoemd heeft, maar 
het moge duidelijk zijn: Fc Donders is en blijft van Utrecht! 
 



Ik ben grote dank verschuldigd aan mijn familie, schoonfamilie en 
vrienden voor hun humor, geduld, liefde en steun. Ik wil speciaal 
mijn vader noemen, Jan Postma. Lieve Pa, jammer dat je er 
vandaag niet bij bent. Je had het erg mooi gevonden maar had 
waarschijnlijk niks daarover gezegd. Laat ik in jouw stijl blijven: 
dank. 
 
Mijn laatste woorden zijn voor de drie belangrijkste personen in 
mijn leven. 
 
Lieve Igor en Amber. Jarenlang heb ik jullie naar school gebracht of 
recentelijk meer de weg overgezet met de woorden: “doe je best, 
maak me trots!”. Ik denk dat ik deze woorden nog wel een 
mensenleven lang zal blijven herhalen. Toch kan ik jullie nu al wel 
verklappen: ondanks dat ik nog wel eens mopper ben ik apetrots op 
wat jullie zijn en doen. Ik ben een rijk mens. 
 
Lieve Marjan. Een man heeft een richtpunt nodig om hem op het 
juiste pad te houden. Ik ben zielsgelukkig dat jij al meer dan 20 
jaar mijn persoonlijke baken bent. Zonder jou verdwaal ik in het 
leven. Welke kant ik ook uit zal reizen, wees gerust. Al mijn wegen 
leiden altijd naar jou. 
 
Ik heb gezegd. 
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