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Volgens VU-psycholoog Roy Baumeister komt gebrek aanwilskracht neer op een uitgeputte reserve. Foto Corbis

Psychologie
NIEUWS PSYCHOLOGEN ZITTEN ELKAAR IN DE HAREN

Iswilskracht een

kwestie van suiker?

W
ilskracht, zo stelt het
gelijknamigeboekvan
de Amerikaanse psy-
choloogRoy Baumeis-
ter – momenteel bij-

zonderhoogleraar aandeVU inAmster-
dam– isnet als spierkracht. Je kunthaar
trainen zodat ze sterkerwordt,maar ze
is niet onbegrensd. Dusmoetenwehet
naeenmentale inspanningtijdelijkmet
watminderdoen.Wieophetwerkergop
zijn tenen loopt, valt ’s avondsuit tegen
de partner, laat de afwas staan en gaat
meteenongezondezakchipsvoordete-
levisiezitten–voorraadwilskrachttijde-
lijkuitgeput,excusesvoorhetongemak.

Maarsuccesvolboekof niet, inhetvak-
bladTrends inCognitiveSciencesveegteen
Amerikaans-Brits-Canadees trioweten-
schappersdevloeraanmetBaumeisters
ideevandeoprakendewilskracht. ‘Het is
een slimmemetafoor, diemooi aansluit
bij onze intuïtie’, vindt psycholoogMi-
chael InzlichtvandeUniversiteit vanTo-
ronto,eersteauteurvandekritiek. ‘Maar
datwilnogniet zeggendathij juist is.’

Niemandbetwist datmensenna een
zwarementale inspanningminder ge-
neigd zijn om te volharden in de vol-
gendevervelendeopdracht.Hetisechter
devraaghoedatkomt,zobleekuitexpe-
rimenten van de Zwitserse psychologe
Veronika Job.Die toonde in2010aandat
alleenmensendie zelf gelovendat hun
voorraadwilskracht beperkt is, gaande-
wegminderpresteren.

Datzelfde geldt voor hetweer aanvul-
lenvandevoorraadwilskracht.Onzeher-
senen verbruiken glucose (suiker), dus
wanneer onze wilskracht het tijdelijk
laatafweten,dan isdat tewijtenaaneen
dipje in de suikerreserves, betoogt Bau-
meister. Maar ook die vermeend gun-
stige invloed van suikerwerkt alleenbij
wie erin gelooft, zo toonde Job onlangs
aan. Amerikaanse onderzoekers deden

ernog een schepje bovenopdoor aan te
tonen dat gorgelenmet suikerwater al
kan volstaan om de wilskrachtreserve
weeraan tevullen.

Subjectief
‘Hetzelfdegeldtoverigensvooreensiga-
ret rokenof tvkijken’, zegt Inzlicht. ‘Ook
bidden kan helpen, of gewoon het vol-
strektsubjectievegevoeldat jebarstens-
vol energie zit. Dat doet toch twijfelen
aan dat hele voorraadverhaal. Alsmijn
auto zonder benzine zit,maakt het niet
uit of ik geloof dat er nogwat inde tank
zitof dat ikervanovertuigdbendatben-
zine eigenlijkoverbodig is: rijdenzalhij
niet.Het lijktmedaaromnietserieusvol
tehoudendathethiergaatomeenuitge-
putte reserve.’

Wat vooral van belang is, denkt
Inzlicht, isdatmensenevenietsdoendat
ze zelf prettig of belangrijk vinden. ‘Dat
kanookhet lezenvaneenboekzijn’, legt
hij uit, ‘hoewel dat ook eenmentale in-
spanning vergt. Het is van dingen die
moeten dat we moe worden. Maar dat
komtnietdooreengebrekaanenergieof
suiker. Ikkenmensendiegaanjoggentij-
denshunmiddagpauze.Zeverspillenzo
hopenglucose,maarnadien kunnen ze
zichweerbeter concentreren.’

VolgensInzlicht isheteerderonzemo-
tivatie die afneemt alswe lange tijd het-
zelfdedoen. ‘Weziendanindehersenen
deactiviteitverslappenvooraandezoge-

noemde gordelwinding’, wijst hijmid-
denopzijnhoofd.Datgebied–onderdeel
van de emotiecircuits van het brein –
staatnauwincontactmetdevoorhoofds-
schors, de hoofdzetel van onze zelfcon-
trole. Geeft de gordelwinding zich ge-
wonnen, dan krijgenwe het gevoel dat
hetgenoeggeweest is,denktInzlicht–en
onzezelfbeheersingbuigtdanmee.

‘Er zijn in onze samenleving veel din-
gen diemoeten,maar die prettig noch
spannendzijnendaardoorniet inherent
motiveren’,zegtInzlicht. ‘Wedoenzeuit-
sluitendomdatdewethetonsverplicht,
of omdat we ervoor betaald worden.
Maar na verloop van tijd zeggen onze
hersenen:dit vergtwelheel veel inspan-
ning, enwat leverthet eigenlijkop?Dan
wordt de drang steeds groter om iets te
gaan doendatwe zelf demoeitewaard
vinden.’

Het komt er dus eigenlijk op aan,
denktInzlicht,omietswatmoetomteto-
vereninietswatwezelfwillenof interes-
sant vinden – zoals dat enehoofdstuk in
eensaai leerboekdataansluitbij ietswat
ons interesseert en datwedaardoor als
vanzelf onthouden. ‘Dat is eenpleidooi
voorwerkgeversomnatedenkenhoeze
een baan aantrekkelijker kunnen ma-
ken,bijvoorbeelddoormensenmeer in-
spraakeneigenverantwoordelijkheidte
geven’, zegt Inzlicht.

Baumeister zelf beraadt zich nog op
eenreactie:hijwerktmomenteelaaneen
eigen vakartikel in antwoord opde kri-
tiek. ‘Hetmodel isnogsteeds ingrote lij-
nen correct,maar kannet als demeeste
theorieënbaathebbenbij bijstellingals
er nieuwbewijs opduikt’, laat Baumeis-
terdesgevraagdalvastper e-mailweten.
‘Ik benwarmvoorstander vandepubli-
catie van andere visies ennieuwe gege-
vens.Hetdoelvanwetenschapisnietom
eendebat tewinnen,maar omdewaar-
heid teontdekken.’

Eenboekvan eenhoogleraar aandeVU
oogst gepeperdekritiek.
DoorTimVernimmen

‘Het is een slimme
metafoor,maar datwil nog
niet zeggendat hij juist is’

Foto’s RaymondRutting / deVolkskrant

Topologie is de tak vanwiskunde
die gaat over de vorm van objecten.
Wiskundigen vinden twee voorwer-
pen topologisch gelijk als ze, in ge-
dachten uitgevoerd in klei, van de
ene vorm in de andere te kneden
zijn. Zonder knippen of gaten prik-
ken, want dan verandert de topolo-
gische orde: het aantal randen en
gaten. Op diemanier is te berede-
neren dat eenmandarijn topolo-
gisch equivalent is aan een soep-
kom, de een is alleen ingedeukt en
de ander niet. Een koffiekopje daar-
entegen is topologisch gezien een
donut, vanwege het ene gat dat het
oor vormt. De topologische orde
van een voorwerp is alleenmet grof
geweld te verstoren.

Ook in de natuurkunde speelt to-
pologie op een aantal plaatsen een
essentiële rol. De laatste jaren
vooral in de stroomgeleiding van
materialen. Fysici beschrijven die
met denkbeeldige vlakken en ener-
giebanden –wiskundige objecten
waarvan de vorm cruciaal is. Als er
gaten in zitten, is hetmateriaal een
isolator, zonder gaten een geleider.

Vervormingen van eenmateriaal,
mechanisch,met elektriciteit of
magneten, veranderen de elektri-
sche eigenschappen van de topolo-
gische vlakken niet. Contactmet
anderematerialen ofmengen geeft
echter vreemde effecten, omdat de
energiebanden zich dan letterlijk in
bochtenmoetenwringen omop el-
kaar aan te sluiten.

TOPOLOGIE
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schematerialen,zegt inAmsterdamMark
Golden.Maar aantonen dat ze topologi-
scheeigenschappenhebben, is lastig. ‘Op
schaalbetekenthetdat jekijktnaareenef-
fect van eenmillimeter dik op een blok
van een kilometer. Voor je hetweet zit je
gewoon indebulk temeten.’Dat, zegthij,
is ookde redendat veel topologische iso-
latoren en dito halfmetalen al jaren ge-
woonopdeplanklagen,zonderdatzeals
zodanigwerdenherkend.
Inmiddels, zegt experimenteel fysicus

Alexander Brinkman vandeUniversiteit
Twente inEnschede, is er een lijst vaneen
stukof honderdverbindingendietopolo-
gischegeleidingseigenschappenzouden
kunnen vertonen. ‘Enhet einde is niet in
zicht.Waarophetvooronsnuaankomt, is
zeverwerken inmicroschakelingen.’

BrinkmankreegonlangseenEuropese
ERC-miljoenenbeurs voor zijn werk aan
zogeheten topotronica – snelle geheugen-
elektronicadie isgebaseerdopdetopolo-
gische eigenschappen vande geleiding.
Topologische isolatoren lijken daarvoor
ideaal – die sorteren zulke elektronspins
al vannaturevoor.
VoorMarkGolden, die zojuist voor een

groottijdschrifteencommentaarschreef
op de jongste ontwikkelingen rond de
nieuwehalfmetalen, staandematerialen
zelf nogsteedscentraal. ‘Oppapierzijnto-
pologische isolatorenveelbelovendema-
terialen,maar inde rauwewerkelijkheid
isheteenanderverhaal. Isolatorenblijken
tocheenbeetje tegeleiden,geleiders zijn
niet best. Kleine onzuiverheden kunnen
allemooieeffectenoverheersen.Waarhet
allemaal omdraait is het beheersen van
deverstoringenvanhet ideale systeem.’
Wat, benadrukt hij, een kwestie is van

doorploeteren. ‘Veel samplesmaken, an-
dere methoden proberen, veel meten.
OnzemeneerHuang isnognietklaar.’


