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Psychologen hebben een verzamelnaam 
voor deze – en andere – denkfouten: 
cognitieve vooroordelen (vaak onder 
de Engelse benaming: cognitive bias). 
Je loopt in feite rond met een scala aan 
onbewuste vooroordelen. Hierdoor denk 
je dat je een logische conclusie trekt, maar 
in feite is die onlogisch (de USB-stick van 
64 GB is niet slechter dan die van 128 GB, 
dr. Fox heeft geen kennis van zaken omdat 
hij flitsend presenteert, enzovoort). Kijk 
maar eens of het je lukt om die cognitieve 
vooroordelen bij jezelf in het dagelijks 
leven te herkennen, en je er niet door te 
laten beïnvloeden. 
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Spotlighteffect

Stel dat je een nieuwe USB-stick nodig hebt. 
In de winkel zie je er twee hangen: eentje van 
64 GB voor €15 en een andere van 128 GB voor 
€30. Een snelle rekensom vertelt je dat de stick 
die twee keer zo veel opslagcapaciteit heeft 
ook twee keer zo duur is. Welke je kiest hangt 
af van je behoefte en budget. Maar soms 
houden winkeliers je nog een derde optie 
voor. Een stick die er qua datacapaciteit 
tussenin zit (bijvoorbeeld 96 GB) maar 
die duurder is dan de beide andere 
(bijvoorbeeld €35). Dit is het ‘lokaas’ 
dat maar één functie heeft: de duurdere 
optie van €30 goedkoper te laten lijken. 
En het werkt! Je bent sneller geneigd 
voor een stick te gaan met meer 
opslagcapaciteit voor minder geld. 
Goeie deal, toch?

Vind je jezelf slim? De kans is groot  
dat je dan ‘lijdt’ aan het Dunning- 
Krugereffect. Dit effect werd vastgesteld 
in de jaren 90 door twee psychologen 
die een wel heel vreemde bankoverval-
ler bestudeerden. McArthur Wheeler 
beroofde in 1995 twee banken nadat hij 
zijn gezicht had besmeerd met citroen-

sap. Met citroensap kun je onzichtba-
re  inkt maken, dus maakt het 

je ge zicht ook onzichtbaar, 
redeneerde hij.

Het Dunning-Kru-
gereffect houdt in 
dat mensen die niet 
zo slim zijn hun eigen 
intelligentie vaak over-
schatten, omdat ze niet we-
ten hoeveel ze niet weten. Het 
omgekeerde is ook waar: slimme 
mensen onderschatten hun intelligen-
tie vaak, omdat ze zich wel bewust zijn 
van wat ze allemaal niet weten. Dit effect 
gaat niet alleen op voor intelligentie, 
maar ook voor wat je kunt. Een begin-
nend schilder of houtbewerker zal erg 
trots zijn op zijn eerste project, maar hoe 
verder ze in hun vak of hobby vorderen, 
hoe kritischer ze naar zichzelf worden en 
hoe lager ze hun skills inschatten.

Lokaaseffect

Ben je weleens de deur uitgegaan zonder je haren te 
kammen of je tanden te poetsen? Waarschijnlijk heb je je 

toen de hele dag onzeker gevoeld, alsof alle ogen op je waren 
gericht. Wees gerust: het is lang niet iedereen opgevallen dat je 

er minder florissant uitzag dan normaal. Je denkt misschien dat 
iedereen op dezelfde manier naar je kijkt zoals je dat zelf doet, 

maar dat is helemaal niet het geval. Ga maar na: hoe vaak merk 
je ‘oneffenheden’ als slechtverzorgde nagels, een wrat of moe-
dervlek op bij anderen? Bijna nooit. Dat komt doordat iedereen 

in een bepaalde zin zo druk bezig is met zichzelf, dat je niet 
de gelegenheid hebt om anderen (zeker vreemden in het 
voorbijgaan) even nauwgezet te bestuderen zoals je jezelf 

bestudeert. Het is dus echt niet zo dat er een spot-
light op je is gericht als je de knoopjes van je 

blouse verkeerd hebt dichtgeknoopt. 
Weer een zorg minder...
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Het gaat in de Bijbel over mensen 
van vlees en bloed, personen die hun 
sporen in de geschiedenis hebben 
nagelaten. Soms zelfs tastbaar. Zoals de 
inscriptie op een blok kalksteen waarop 
staat: ‘Pontius Pilatus, prefect van Ju-
dea, heeft opgedragen…’. Er is zelfs een 
zegelring opgegraven met Pilatus’ naam 
erop. Wie was deze imperfecte prefect?

In de tijd van Jezus’ openbare bediening 
was Pontius Pilatus prefect van Judea. 
Daarover zijn de historici het eens. Pilatus 
regeerde van 26 tot en met 36 na Christus 
en had zijn ambt te danken aan Sejanus, 
de rechterhand van keizer Tiberius. Beiden 
hadden een anti-joodse instelling. Dat 
bleek al meteen na Pilatus’ aantreden. Hij 
liet Romeinse legerstandaarden (herken-
ningstekens voor legereenheden) Jeruza-
lem binnenbrengen waarop een afbeelding 
van de keizer te zien was. De Joden kwa-
men daartegen in opstand. Ze hadden het 
tweede gebod hoger staan dan het ‘buigen’ 
voor keizerbeelden. Pilatus – bang voor 
de reactie van de keizer – had geen andere 
keus dan de standaarden terug te brengen 
naar Caesarea Maritima, een kustplaats in 
het noordwesten van Israël vanwaaruit hij 
het land bestuurde.

Bijna tweeduizend jaar later, in 1961, ont-
dekten Italiaanse archeologen in Caesarea 
een Romeinse inscriptie uit de eerste eeuw. 
Caesarea was tijdens Pontius’ regering de 
administratieve hoofdstad en het militaire 
hoofdkwartier van de provincie. De woor-
den van de inscriptie – ‘Pontius Pilatus, 
prefect van Judea, heeft opgedragen...’ – 
passen in het plaatje dat de evangelisten 
schetsen. Ook wordt Pilatus genoemd door 

buiten-Bijbelse bronnen, zoals historici 
Flavius Josephus (37-100 n.Chr.) 

en Tacitus (56-117 n.Chr.) en 
filosoof Philo van Alexandrië 
(20 v.Chr.-50 n.Chr.). De de-
tails van Pilatus’ loopbaan, 
die je uit hun beschrijvingen 

kunt afleiden, maken Cae-
sarea tot een logische 

vindplaats van de 
inscriptie.

Een andere 

tastbare vondst die naar Pontius Pilatus 
verwijst is een koperen zegelring die ten 
zuidoosten van Bethlehem is gevonden. In 
Herodium, om precies te zijn: een bergfort 
van Herodes de Grote. Die ring draagt een 
Griekse inscriptie: ΠΙΛΑΤΟ, Pilato, een 
verbuiging van Pontius Pilatus. 
Het was een sensationele ontdekking. Aan-
vankelijk dacht men dat dit de ring is die de 
Romeinse prefect zelf om zijn vinger moet 
hebben gehad. Er zijn echter sterke aanwij-
zingen dat dit niet het geval was. De naam 
van Pilatus is namelijk zodanig geschreven 
dat het (volgens historicus Cate Bonesho 
van de Universiteit van Californië) mogelijk 
aangeeft naar wie een object wordt gezon-
den: in dit geval, naar Pilatus. Wat voor deze 
redenering pleit is dat de zegelring dun is 
en gemaakt is van een goedkope koperlege-
ring; Pilatus zelf zou daar waarschijnlijk niet 
mee hebben gaan showen. 
Bonesho denkt dat de ring gedragen is 
door iemand die voor Pilatus werkte, 
een regionale bestuurder die misschien 
namens Rome in de streek ten zuiden van 
Jeruzalem goederen voor de stadhouder 
verzamelde of belastingen inde. De ring 
gebruikte hij dan om een stempel te plaat-
sen op voorwerpen en documenten die 
voor Pilatus bedoeld waren.

Niet al te lang na Jezus’ kruisiging moest 
Pilatus het politieke veld ruimen. Zijn 
minachting voor de Joden en zijn harde 
optreden, kostten hem de kop. Nadat hij 
in 36 n.Chr. een Samaritaanse opstand op 
zeer bloedige wijze neersloeg, was voor 
de Syrische gouverneur Vitellius – aan wie 
Pilatus verantwoording verschuldigd was 
– de maat vol: Pilatus werd naar Rome 
teruggeroepen en vervangen door een 
andere stadhouder. Zijn politieke carrière 
was hiermee waarschijnlijk ten einde. 

IMPERFECTE PREFECT
WIE WAS PONTIUS PILATUS?
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