


 
 

 

 

26e jaargang – Nr. 1 2011 
de Psychonoom 

 
 
 
 

CCoollooffoonn  
 

Redactie: 
Bram Heerebout (Universiteit van Amsterdam) 
 Karen Schuil (Erasmus Universiteit Rotterdam) 

Michiel Spapé (University of Nottingham)  
Lisa Vandeberg (Erasmus Universiteit 

Rotterdam) 
 
Aan dit nummer werkten mee: 

Inge Boot 
Garmt Dijksterhuis 

André Keizer 
Sandra Langeslag 

Theo Mulder 
Richard Ridderinkhof 

Larry Taylor 
Gezinus Wolters 

Liesbeth Zandstra 
 

Lay-out: 
Michiel Spapé 

 
Distributie: 
De redactie 

 
Correspondentie: 

Michiel Spapé 
Michiel.Spape@nottingham.ac.uk 

 
Ledenadministratie en 

secretaris NVP: 
Lorenza Colzato 

colzato@fsw.leidenuniv.nl 
 

NVP Website: 
http://www.psychonomie.nl 

 
 
 

IInnhhoouudd  
 
 
VVoooorrwwoooorrdd  2 

    

PPrreessiiddeennttiiëëllee  ccoolluummnn  3 
RRiicchhaarrdd  RRiiddddeerriinnkkhhooff   
    

HHeett  bbrreeiinn  aallss  ttrrooeetteelloorrggaaaann  
TThheeoo  MMuullddeerr  

  

5 

PPssyycchhoonnoommiiee  lleeeefftt  bbiijj  
UUnniilleevveerr  

10 

    

TTrraaiinn--aa--BBrraaiinn  
AAnnddrréé  KKeeiizzeerr  

  

13 

PPrroommoovveenndduuss  iinntteerrvviieewwss  
IInnggee  BBoooott,,  SSaannddrraa  LLaannggeessllaagg  &&  

LLaarrrryy  TTaayylloorr  
  

  
15 

  

IInn  MMeemmoorriiaamm  
WWiilllleemm  AAllbbeerrtt  WWaaggeennaaaarr::  

PPrroobblleeeemmoopplloosssseerr  
MMaaaarrtteenn  BBoouummaann  

21 

KKaalleennddeerr  
CCoonnggrreesssseenn,,  wwoorrkksshhooppss  eenn  

lleezziinnggeenn    

  

23 

AAaannkkoonnddiiggiinnggeenn  &&  
MMeeddeeddeelliinnggeenn  

NNVVPP  DDiisssseerrttaattiieepprriijjss,,  VVrreeeemmddee  
PPrrooeeffppeerrssoonneenn,,  IInnzzeennddiinnggeenn  eenn  SSUUBBTTLLEEXX--
NNLL  

24 

    

IInnDDrruukk  
  

26 

    

  

http://www.psychonomie.nl/�


 
 

 2 

Voorwoord 
 

Een van de voordelen van het samenstellen van een nieuwe Psychonoom is het bijbehorende 
gevoel helemaal op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen in psychonomisch Nederland. 
Onze missie is natuurlijk proberen dit gevoel op de lezers over te brengen, dus begin vooral gauw 
met lezen. 

In deze 26e Psychonoom beginnen we met een uitgebreid interview met Theo Mulder, 
directeur Onderzoek en Instituten van de KNAW. Hij sprak enthousiast met ons over onder anderen 
zijn functie binnen het KNAW, de toekomst van de Nederlandse wetenschap, excellent onderzoek, 
psychonomie en passie voor de wetenschap.  

 
Nadat we in de vorige uitgave van de Psychonoom een stuk over Philips hadden geschreven 

ontvingen we een uitnodiging van Unilever Vlaardingen, om daar eens een (letterlijk) kijkje in de 
keuken te komen nemen. We spraken met Garmt Dijksterhuis en Liesbeth Zandstra over het 
psychologisch onderzoek dat wordt uitgevoerd bij Unilever. Op de afdeling Research and 
Development wordt niet alleen onderzoek gedaan naar hoe een product het beste op de markt kan 
worden gebracht, maar  ook bijvoorbeeld hoe smaakverwachting de smaakperceptie beïnvloedt. 
Mochten mensen van andere bedrijven deze Psychonoom onder ogen krijgen: wij houden ons 
natuurlijk warm aanbevolen houden voor uitnodigingen van andere bedrijven die psychologisch 
onderzoek uitvoeren. 

 
Verder is het opvallend dat een toenemend aantal psychonomen zich de laatste tijd bezig lijkt 

te houden met het trainen van het brein. Aan de ene kant verscheen kort geleden in Nature een 
artikel dat korte metten leek te maken met het idee dat Nintendo-achtige “braintraining” enig effect 
heeft. Aan de andere kant stellen verschillende psychonomen dat het directe trainen van het brein 
wel een effect heeft. Meningen hierover verschillen, daarom vroegen we André Keizer te vertellen 
over zijn empirisch onderzoek aan de UvA naar het effect van neurofeedback.  

 
“Sinds  2001  kunnen  studenten  ook  een psychologieopleiding  volgen  aan  de  Erasmus 

Universiteit Rotterdam” schreven wij in de Psychonoom (2007). Als we bedenken dat een normale 
student (zoals tenminste één van de redacteurs) misschien 6 jaar erover doet om het onderste uit de 
kan te halen bij een ‘masters’ studie, en een promotietraject (nog) 4 jaar duurt, dan zouden we nu 
ongeveer een stevige reeks aan Rotterdamse promoties kunnen verwachten. Zodoende zetten we in 
deze uitgave drie promovendi uit Rotterdam in het zonnetje. Inge Boot, Sandra Langeslag en Larry 
Taylor vertellen in een interview  over hun promotietraject en hun bevindingen, ambities, hobby’s en 
frustraties. 

 
Tot slot brengen we het jaarlijkse NVP wintercongres bij u onder de aandacht, hebben we 

enkele aankondigingen en oproepen, staan de aanstaande congressen en colloquia voor u op een 
rijtje, en vermeldt de InDruk wie het afgelopen jaar wat heeft gepubliceerd. Zo bent u hopelijk weer 
aardig op de hoogte en heeft u na het lezen van deze Psychonoom een net zo voldaan gevoel als wij. 
 
Namens de redactie, 
 
Lisa Vandeberg en Michiel Spapé
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Toeval 
  

   

 

Het begon met 9/11. Op 9/12 mocht 
ik nog geen snipper papier meenemen aan 
boord van mijn vliegtuig van Edinburgh naar 
Amsterdam, laat staan een heel 
tijdschriftartikel, stel je voor wat je daarmee 
zou kunnen aanrichten aan boord.   
 

Toeval of niet, sindsdien is ’t altijd wat 
als ik op reis ga. Het is inmiddels zelfs zo erg 
dat mijn AIO’s niet meer met mij samen willen 
reizen.   
 

De trein-aanslagen in Madrid, het 
ontploffen van het Challenger ruimteveer, het 
neerstorten van een Turks vliegtuig bij 
Schiphol, de aanslag op Koninginnedag; zet 
mij in een vliegtuig of trein en er gebeurt wat.  
Vulkaanuitbarstingen, aswolken, 
bommeldingen, nog meer aswolken, 
wolkbreuken, sneeuwbuien, hittegolven, 
uitvallende vliegtuigen, uitvallende 
locomotieven, uitvallende airco (gelukkig 
uitsluitend op lange treinreizen tijdens 
hittegolven), uitvallende bagageafhandel-
systemen, stakend luchtvaartpersoneel, 
stakende overheden, stakend volk. Heb ik dat. 
Toeval? Toeval. 
 

Een jaar geleden was ik in Marseille 
toen de Eyjafjalljökull (toegegeven: 
gegoogled) opnieuw as begon te spuiten.  De 
aswolk leek Europa te sparen, slechts een 
miniem strookje Zuid-Frankrijk en een 
snippertje Zuid-Duitsland hadden er last van.  
Na enig gedraal werd Marseille alsnog 
vrijgegeven. De vertraging (van slechts enkele 

uren) heb ik benut om in Marseille een paar 
kekke schoenen te kopen. De verkoper 
bezwoer me dat ik er een paar kekke 
boxershorts bij moest kopen, want bij 
aankoop van twee artikelen kreeg ik 20% 
korting en daarmee waren schoenen en 
boxers samen goedkoper dan schoenen 
alleen. Homo Economicus en zo. Alleen waren 
de zwarte boxershorts net op.  Er waren nog 
wel roze – zo roze dat je ogen er pijn van 
deden – met zilveren letters voluit over de 
billen: “FIRST CLASS”. Ik probeerde er in mijn 
beste Frans nog onderuit te komen door als 2e 
artikel een kek overhemd aan te wijzen. Maar 
hij gaf niet op: bij aankoop van drie artikelen 
kreeg ik 30% korting en daarmee waren 
schoenen en overhemd en boxers samen nog 
steeds goedkoper dan schoenen alleen. Ik 
begreep, dit ging ik niet winnen, en de 
verkoper las het van mijn gezicht. Zijn 
triomfantelijke blik … alsof hij me persoonlijk 
uit de kast had getrokken. Gauw naar het 
vliegveld. Dat bleek echter gesloten, wegens 
een bommelding, die de boel weer een paar 
uur ophield. Toeval? Toeval.   

Na een hoop geharrewar werd er een 
koffertje opgeblazen. Een zachte plof, er 
vlogen wat onderbroeken door de lucht. Ik zag 
er zo gauw geen roze met zilveren letters 
tussen. Na nog meer gedraal kon mijn men mij 
zowaar omboeken naar Amsterdam (want de 
oorspronkelijke vlucht via München was 
intussen gecancelled wegens aswolken aldaar 
… Toeval? Toeval.)  
 

 
Richard Ridderinkhof (UvA) 

Toeval 
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Vorige week weer naar Marseille, 
maar er gebeurde niks.  Nou vooruit, zowel op 
heen- en terugreis werd mijn naam 
omgeroepen (you are delaying the flight), 
maar dat gebeurt me vaker wel dan niet.  
Verder geen rampen. Zon, pastis, uitzicht.   Te 
mooi om waar te zijn. Tijdens mijn voordracht 
werd ik gebeld vanuit Italië.  Na een flinke zooi 
gehakketak bleek dat iemand’s auto was 
aangereden, en de dader had op het autowrak 
een briefje achtergelaten met mijn 
telefoonnummer. Het kostte me een flinke 
duit aan internationale belkosten om de 
eigenaar en de carabinieri en de verzekeraar 
uit te leggen dat ik er echt heus niks mee te 
maken had en dat ik ook niet wist waarom de 
dader nou juist mijn nummer had 
achtergelaten. Toeval? Toeval.   
 

Ik heb wel bijna een neushoorn in de 
prak gereden. Of andersom. Een reservaat zo 

groot als Israel, en zoveel van die beesten 
zitten er nou ook weer niet.  Wat is de kans 
dat je er één aanrijdt in het donker?  Het 
scheelde 40 centimeter, hij remde op het 
laatste moment. Nog onwaarschijnlijker, naar 
verluidt, is dat je na donker als witte man in 
een dikke 4x4 down-town Johannesburg 
binnenrijdt en er aan de andere kant weer 
uitrijdt.  Tot tweemaal toe het lot getart (so 
much for GPS), maar niks dan vriendelijke 
mensen. Toeval? Toeval. Geweldig land, Zuid 
Afrika, ik beveel het iedereen aan.   
 

Tip aan mijn AIO’s: reis met mij, want 
de kans dat je tijdens je reis met mij door een 
neushoorn gespiest wordt is kleiner dan de 
kans dat je tijdens je reis met mij niet door 
een neushoorn gespiest wordt.  Althans, 
volgens de Bayesiaanse kerk. Maar ik geloof 
niet onvoorwaardelijk in Bayes of andere 
goden. Ik geloof alleen in toeval. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
 

Rev. Thomas Bayes 
Mt. Sion Chapel 
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Het brein als troetelorgaan 
Een interview met Theo Mulder van de KNAW 

 
Theo Mulder is directeur Onderzoek en Instituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen, (KNAW). In de zetel van de KNAW, het historische Trippenhuis, sprak Theo Mulder 
met ons over zijn werk, de toekomst van de Nederlandse wetenschap en de hersenen als 
troetelorgaan. 

 

Op de website staat de volgende spreuk: “Als 
forum, geweten en stem van de wetenschap 
bevordert de KNAW de kwaliteit en belangen 
van de wetenschap”. Wat betekent dit in 
concrete termen en wat is uw rol hierin? 

De Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen is het oudste koninklijk 
instituut in Nederland, opgericht door de 
Franse koning Lodewijk Napoleon in 1808. De 
KNAW is een adviesorgaan voor de regering 
inzake wetenschap en kan gevraagd en 
ongevraagd adviezen leveren. Daarnaast is het 
een genootschap van ruim tweehonderd 
Nederlandse topwetenschappers die de eer 
hebben gehad benoemd te worden tot lid. Dit 
genootschap speelt een grote rol bij het 
vervullen van de adviesfunctie aan de 
regering. Een derde taak, die hier iets verder 
vanaf staat, is dat de KNAW het beleid voert 
over 18 instituten voor wetenschappelijk 
onderzoek in Nederland. Dit is de grootste 
poot van de KNAW op dit moment; het 
overgrote deel van het budget en de 
werknemers gaat hier naartoe. Denk 
bijvoorbeeld aan het Nederlands Instituut 
voor Oorlogsdocumentatie of het Hubrecht 
Instituut voor ontwikkelingsbiologie en 
stamcelonderzoek. Als Directeur Onderzoek 
en Instituten probeer ik de ontwikkeling van 
de instituten te stimuleren en de kwaliteit te 

verhogen. Op dit moment laat het door het 
ministerie van OCW uitgebrachte 
observatorium rapport 2010 zien dat de  
KNAW-instituten, in de sfeer van de 
levenswetenschappen top-onderzoek leveren 
met een citatie-impact die ver boven het 
mondiale gemiddelde ligt, maar ook boven 
het Nederlandse universitaire gemiddelde.  

Verder reikt het KNAW toch ook prijzen uit?  

Jazeker, met als beroemdste de 
Heineken prijs. Over de naam wordt soms in 
Nederland  wat lacherig gedaan, een biermerk 
dat zich verbindt aan wetenschappelijke 
prijzen, maar de  familie Heineken heeft zich 
altijd  ingezet om wetenschap en cultuur in 
Nederland  te stimuleren. De Heineken prijs 
wordt toegekend aan de hand van het oordeel 
van een internationale jury en uitgereikt door 
prins Willem Alexander. De Heineken prijs 
wordt internationaal gezien als een zeer 
prestigieuze prijs – misschien omdat ongeveer 
de helft van de mensen die de Heineken prijs 
heeft gekregen, later een Nobelprijs heeft 
ontvangen. → 
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Welke middelen heeft u als Directeur 
Onderzoek en Instituten om de weten-
schappelijke belangen van de instituten te 
behartigen? 

Allereerst gebeurt dit door kwali-
teitseisen te stellen aan de KNAW 
onderzoeksinstituten. Er wordt in duidelijke 
richtlijnen beschreven waar de instituten en 
hun mensen aan moeten voldoen: onze 
instituten moeten bijvoorbeeld aantoonbaar 
behoren tot de beste 5% wetenschaps-
instituten ter wereld. Ik vind verder dat de 
KNAW-instituten beter moeten presteren dan 
universitaire instituten, omdat er binnen 
universiteiten ook aan een onderwijsplicht 
voldaan moet worden. Dit is bij de KNAW 
instituten niet het geval, dus onze on-
derzoekers kunnen zich volledig wijden aan 
onderzoek, waardoor hun output groter moet 
zijn. Zulke kwaliteitseisen worden getoetst en 
hier worden consequenties aan verbonden: zo 
zal ik een onvoldoende presterend instituut 
dat geen verbetering toont op termijn sluiten 
dan wel grondig reorganiseren en dat is in het 
verleden ook meermaals gebeurd. Ook 
probeer ik vanuit het KNAW-strategiefonds 
gewenste ontwikkelingen en vernieuwingen te 
faciliteren. In feite treed ik hier sturend op. 
Verder zijn we altijd op zoek naar waar 
eventuele nieuwe niches liggen in een 
wetenschapsgebied: door de krachten uit 
verschillende disciplines te bundelen en 
nieuwe richtingen en technologie te 
stimuleren willen we innovatie bevorderen. Ik 
heb bijvoorbeeld een programma gestart en 
gefinancierd ten behoeve van technologie-
stimulering in de geesteswetenschappen, 
computational humanities genaamd. Deze 
informatietechnologie dient het omgaan met 
grote datasets te vernieuwen om zo de 
geesteswetenschappen en betadisciplines 
dichter bij elkaar te brengen. Er zijn ook 
contacten gelegd met de gaming-industrie om 
te verkennen in hoeverre technologie bedoeld 
voor games een rol kan spelen bij het ordenen 
van data en met het op een andere manier 
representeren van kennis. Ik zie dit project als 
een avontuur van vernieuwing, dat vooral 
gericht is op een komende generatie jonge 
onderzoekers.  

Omdat er geen zicht is op extra investeringen 
uit den Haag, vraagt men zich af hoe 
productiviteit en kwaliteit van onderzoek 
hoger kan met minder geld. Zo wordt er 
gezegd dat het goed zou zijn als universi-
teiten meer concurreren met elkaar, 
bijvoorbeeld wanneer het gaat om het 
binnenhalen van grants, om zich zo beter te 
profileren. Aan de andere kant zegt u net dat 
het goed is voor universiteiten en instituten 
om de krachten te bundelen in kennis-
clusters. Bijt dit elkaar niet?  

Het clusteren van kennis staat zeker 
niet op gespannen voet met het concurreren 
om grants. Denk bijvoorbeeld aan het 
Spinozacentrum voor Neuroimaging in 
Amsterdam, met werknemers die onder 
anderen aan de Uva, de VU, het VUMC, het 
AMC en NinKNAW zitten. Het zou verspilling 
van talent en geld zijn als iedere partij in 
concurrentie met elkaar zou gaan om dezelfde 
infrastructuur, zoals de 7 Tesla MRI scanner 
die we hebben aangeschaft. Bij een zo grote 
en dure infrastructuur is het van belang om op 
bestuurlijk niveau samen te werken. Dat 
neemt niet weg dat onderzoekers met elkaar 
in concurrentie kunnen gaan om een Vidi 
grant of toppublicatie in de wacht te slepen. 
→  
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Waar ziet u de wetenschap in Nederland de 
komende jaren naartoe gaan?  

Ik ben ervan overtuigd dat het de 
komende jaren zal gaan om de driehoek 
universiteiten-topinstituten-bedrijfsleven.  
Aan de top zal men meer moeten gaan 
samenwerken wat betreft de aanschaf van 
extreem dure infrastructuur, met meer lijnen 
naar het door wetenschap gedreven bedrijfs-
leven. Hierbij zullen duidelijke keuzes gemaakt 
moeten worden door universiteiten. Het is 
niet handig dat iedere universiteit in 
Nederland precies hetzelfde wil doen; bij de 
permanente jacht op steeds minder geld moet 
niet iedereen hetzelfde willen. KNAW 
instituten staan niet met de rug naar de 
universiteiten. Integendeel, door krachten te 
bundelen kunnen we instituten creëren die op 
wereldschaal kunnen concurreren, waar dat 
ieder voor zich, ook financieel, nooit zou 
lukken.  

Ook denk ik dat het van belang is dat 
we aspecten als kennisbenutting en valorisatie 
- dus de maatschappelijk waarde van funda-
menteel onderzoek - nog sterker belichten. 
Denk bijvoorbeeld aan gezondheids-
onderzoek. Het doel is om gezamenlijk 
oplossingen te vinden. Als dit in samen-
werking met farmaceutische bedrijven kan op 
basis van wetenschapsgedreven afspraken 
dan is daar in principe niks mis mee. Maar 
denk hierbij ook aan het geestes- en sociaal-
wetenschappelijk onderzoek met een grote en 
aantoonbare maatschappelijke betekenis.  

Bent u met inmenging van het bedrijfsleven 
dan niet bang voor belangenverstrengeling? 
Het bedrijfsleven zal namelijk bepaalde 
gewenste resultaten hebben, terwijl men bij 
het doen van wetenschappelijk onderzoek 
natuurlijk onafhankelijk moet blijven. 

Daar kunnen goede afspraken over 
worden gemaakt, want de onafhankelijkheid 
van het onderzoek mag niet ter discussie 
staan. 

Maar valt onafhankelijk wetenschappelijk 
onderzoek dan nog wel te waarborgen? 

Dat moet je waarborgen, want anders 
gaat het verhaal niet op. Waar het gaat om 
publish or perish, dus de druk om te 
publiceren, is er zeker een gevaar. Voor het 
bedrijfsleven is het beter om, daar waar er 
een bevinding is, niet meteen te publiceren. 
Danone heeft bijvoorbeeld een beleid waarin 
publicaties een half jaar vertrouwelijk  zijn en 
daarna open, dat is nog te overzien. Over dit 
soort zaken moet van beide zijden zeer goede 
afspraken gemaakt worden. Kennis-
vermeerdering moet het doel zijn, dan pas 
mag de vraag komen of een bepaalde 
bevinding ook gevolgen heeft voor bij-
voorbeeld de gezondheidszorg. De weten-
schap moet centraal blijven staan, niet het 
product. Het product is het gevolg van 
wetenschap.  

Wat maakt in uw ogen een excellente 
onderzoeker en heeft u nog tips voor de 
beginners onder ons? 

Topinstituten zijn hard in hun oordelen, 
slechts enkele op de honderd onderzoekers 
redt het daar. Echter, de echte supertalenten 
worden altijd wel herkend en die komen er 
ook wel. Deze mensen zijn excellent: het zijn 
slimme mensen met goede ideeën. Zij geven 
niet op zolang ze in hun ideeën geloven, zelfs 
na afwijzingen en andere tegenslagen. Een 
ander kenmerk van deze excellente onder-
zoekers is dat het vaak mensen zijn die 
constant met hun vak bezig zijn. Om dat te 
kunnen moet je wel een enorme passie voor 
de wetenschap en het vakgebied hebben. 
Mijn tips hier zijn simpel: naast het hebben 
van goede ideeën, nooit opgeven en werken 
met passie. → 
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Het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn dat 
meerdere secties biologische en cognitieve 
psychologie -oftewel psychonomie - in 
Nederland van naam veranderd zijn naar 
bijvoorbeeld Brain & Cognition. Het beoogde 
effect hier lijkt een imagoverandering; 
misschien om meer studenten aan te spreken 
of ‘internationaler’ te klinken. Merkt u er iets 
van in uw werk, wellicht met betrekking tot 
de fondsen die worden aangevraagd, dat het 
oude psychonomie “hipper” aan het worden 
is? 

De term psychonomie vind ik inmiddels 
hopeloos ouderwets: het is experimentele 
psychologie met een fysiologisch-biologische 
kant en met een cognitieve kant. In de jaren 
‘60 is de term opgekomen, want de 
psychonomie zou zich verhouden tot de 
psychologie zoals de astronomie tot de 
astrologie. En toen brak de pleuris uit. Ja, je 
ziet natuurlijk de verschuiving in de fondsen. 
De hersenen zijn ons internationale troetel-
orgaan geworden en dus zie je dat iedere 
universiteit nu hersenen en cognitie als een 
zwaartepunt heeft. Iedereen keert zich nu 
massaal in de richting van hersenen en 
cognitie. De vraag is of dat wel een goede 
ontwikkeling is en of er in een klein land als 
Nederland geen keuzes gemaakt moeten 
worden.  

Wat zijn, naast Brain & Cognition, nog meer 
trends op wetenschapsgebied? 

Ik vind een trend wel de forensische 
kant: psychopathie is ineens hot. Verder zie je 
dat alles wat met (motor/mental) imagery te 
maken heeft nu door heel veel mensen wordt 
opgepakt, maar dit valt natuurlijk onder het 
eerder genoemde gebied van hersenen en 
cognitie. Verder is de betrokkenheid van 
psychologen bij de robotica en artificial 
intelligence nog een relatief nieuw terrein. 
Andere gebieden van de psychologie kan ik 
niet zo goed over zien. Mijn indruk is wel dat 
de interdisciplinariteit is toegenomen ten 
opzichte van bijvoorbeeld 15 jaar geleden. 
Wat ik in ieder geval wel vind is dat de 
experimentele psychologie altijd al meer 
interdisciplinair is geweest dan andere 
richtingen binnen de psychologie. Je zag in de 

experimentele psychologie echter altijd al 
samenwerkingen tussen biologen, linguïsten, 
natuurkundigen, wiskundigen, en computer-
scientists. 

Op uw website schrijft u over uw huidige 
functie: “This is a hectic position on the 
crossroads of science policy, management, 
and fantasies how to improve the scientific 
landscape in the Netherlands”. Kunt u uw 
visie/fantasieën met betrekking tot het 
verbeteren van de (psychonomische) weten-
schap in Nederland met ons delen? Wat zou 
u bijvoorbeeld echt nog willen bereiken? 

 
Er zijn drie megaklussen waar ik mee 

bezig ben. Allereerst probeer ik vanuit de 
KNAW samenwerkingsverbanden op te zetten 
tussen KNAW instituten en universitaire 
groepen. Het in Amsterdam opgerichte en 
hierboven reeds genoemde Spinozacentrum 
was de eerste poging om een dergelijk 
samenwerkingsverband  te creëren. Bij het 
Spinoza Centrum gaat het om een uniek 
samenwerkingsverband tussen UvA, VU, AMC, 
VUMC en NIN-KNAW met steun van de stad 
Amsterdam, met als doel de bevordering van 
excellent hersenonderzoek met behulp van 
grote infrastructuur (3T en 7T fMRI scanners).  

In Utrecht is een samenwerkings-
verband opgezet tussen het KNAW-Hubrecht 
Instituut voor ontwikkelings-biologie en 
stamcel onderzoek en het UMC. Er wordt hier 
gewerkt aan gezamenlijke nieuwbouw op de 
Uithof. → 
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De derde klus speelt zich af op het 
terrein van de Geesteswetenschappen. Het 
was mijn idee om geesteswetenschappelijke 
instituten vanuit verschillende steden bij 
elkaar te brengen in Amsterdam. Dit leidt tot 
sterke toename en bundeling van weten-
schappelijke formatie op een plaats. Ook hier 
gaat het om de bevordering van de 
samenwerking van KNAW-instituten, zoals het 
Meertens Instituut en het Huygens Instituut 
met universitaire groepen. Hier zijn we nu 
hard mee bezig. Dit is een complex avontuur, 
dat voorzichtig voort gaat want je kunt dit 
soort dingen maar een keer fout doen, het 
gaat om de wetenschappelijke meerwaarde. 
Verder ben ik bezig met een groot project  
gericht op technologiestimulering binnen de 
geesteswetenschappen. Dit gebeurt in het 
kader van het door mij opgezette KNAW 
Computational Humanties Programma. Dit 
programma stimuleert ook de samenwerking 
tussen geesteswetenschappen en betaweten-
schappers en de gamingindustrie. In de 
strategische agenda van de KNAW neemt 
kennisbenutting een belangrijke plaats in, en 
op dit moment werken we aan het opzetten 
van concrete plannen om de kontakten tussen 
de KNAW instituten en het bedrijfsleven 
daadwerkelijk vorm te geven. Het eerder 
genoemde Spinoza Centrum is hiervan een 
voorbeeld. Dit centrum moet ook dienen als 
een incubator voor innovatieve biotech 
bedrijven.  

Eigenlijk gaat het in mijn functie net als 
in een experiment om de materialisatie van 
ideeën door middel van manipulaties, alleen 
dan zonder controlegroep. Die materialisatie 
geef ik vorm samen met instituutsdirecteuren 
(verenigd in de directeurenraad) en door 
middel van strategische stimulerings-
programma’s. Ik denk veel na over de 
facilitering van de wetenschap in de instituten 

praat en overleg erover, en hoop dat datgene 
wat ik doe het effect heeft wat ik beoogde, 
namelijk kwaliteitsverbetering, maatschap-
pelijke zichtbaarheid, samenwerking en 
kennisbenutting. 

Tot slot: U bent als bewegingswetenschapper 
een bedreven onderzoeker, maar waar u nu 
vooral mee bezig bent is beleid maken. Mist 
u het niet? 

Jawel, dat mis ik eigenlijk iedere dag. Maar dat 
heeft groot voordeel: dat wapent mij tegen 
het worden van een bestuurlijke technocraat. 
Ik heb wel degelijk heimwee naar studenten, 
wetenschap en vrij kunnen fantaseren zonder 
dat dat direct politieke consequenties heeft. Ik 
schrijf ook nog steeds. Zo is er vorig jaar nog 
een boek van me uitgekomen, de geboren 
aanpasser, en publiceer ik ieder jaar nog zo’n 
6 á 7 artikelen. Maar er is altijd wel een 
weemoedig gevoel , maar dat geeft ook de 
passie weer die je voor wetenschap hebt en 
dat het niet zozeer gaat om de beheersing 
ervan, maar om het faciliteren. Ik besef heel 
goed dat als ik nog hoogleraar in Groningen 
(of waar dan ook) was geweest, ik het niet 
voor elkaar had gekregen zoiets als een 
Spinoza Centrum te creëren. In mijn huidige 
positie is het makkelijker om dingen voor 
elkaar te krijgen. En als je hopelijk de goede 
dingen doet heb je een bijdrage geleverd die 
weliswaar op een ander niveau ligt dan de 
dagelijkse wetenschapspraktijk maar die 
hopelijk toch als waardevol wordt ervaren. 
[LV] 
 

[De geboren aanpasser is o.a. verkrijgbaar bij 
Selexyz boekwinkels, ISBN 10: 9025431496] 
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Psychonomie leeft bij Unilever 
Op bezoek bij Unilever R&D Vlaardingen 

 
Unilever is een wereldbedrijf. Met ruim 160.000 medewerkers voeren ze 400 merken in 170 landen, zo 
valt op hun website te lezen. Dat daar ook een klein groepje psychologen bij zit dat hoogwaardig 
onderzoek verricht is één van de beter bewaarde geheimen. Dat onderzoek is van groot belang voor 
de organisatie. Er is heden ten dage geen enkele noodzaak om er mysterieus over te doen en daar 
komt bij dat het allemaal gebeurt onder de rook van Rotterdam. Hoog tijd dus dat wij eens 
polshoogte nemen.  
 

Zoals gebruikelijk bij commerciële 
onderzoekscentra, en zelfs op sommige 
universiteiten, moeten wij legitimatie laten 
zien en handtekeningen zetten voor 
bezoekerspassen alvorens wij het terrein 
mogen betreden. Maar eenmaal binnen 
voelen wij ons dan ook gelijk alsof we zo een 
uitzending van ‘keuringsdienst van waarde’ in 
zijn gelopen. Hier gebeurt het: hier worden ze 
bedacht, de lichte mayonaises, de 
geconcentreerde fruitshampoos, de gezonde 
boters, de nieuwe ijssmaken en de verbeterde 
afwasmiddelen. We worden direct hartelijk 
ontvangen door Liesbeth Zandstra en Garmt 
Dijksterhuis, beiden Science Leader op de 
Research and Development afdeling van 
Unilever Vlaardingen. Zij leiden ons rond en 
vertelden ons over het psychologisch aspect 
van al die productontwikkeling. 

 
Aangezien wij vrij onkundig waren 

gearriveerd, beginnen we met wat algemene 
informatie over Unilever R & D Vlaardingen. 
Onze beperkte voorkennis kon overigens niet 
volledig worden toegeschreven aan een 
gebrekkige voorbereiding. We hadden wel 
degelijk gegoogled en waren de Unilever 
website afgegaan, maar kwamen niet veel 
verder dan dat men zich richt op innovatieve 
doorbraken en een aantal voorbeelden over 
Frusì-ijs met lagen krokante muesli en de vijf 
kleursoepen van Knorr. Liesbeth en Garmt 
zouden zelf ook graag zien dat hun 
onderzoeksgroep wat meer bekendheid zou 
genieten en het uitnodigen van de redactie 
van de Psychonoom is in dat licht natuurlijk 
een briljante zet. “Wij doen hier ook 
psychonomisch onderzoek. Wat minder 
bekend onder jullie lezers wellicht, maar 
misschien daarom juist leuk om eens een  

 

 
stukje aan te wijden?”, schreef Garmt ons 
enige tijd geleden. 

 
Unilever spendeert jaarlijks zo’n 900 

miljoen euro aan onderzoek en ontwikkeling 
voor de nieuwe producten. Dat geld wordt 
verdeeld over de vestiging in Vlaardingen en 
de andere vijf onderzoekscentra, twee in 
Groot Brittannië, één in de V.S., in India en in 
China. Het psychologisch aspect van de 
productontwikkeling wordt in toenemende 
mate erkend als cruciaal onderdeel van het 
proces. Niet enkel de vraag naar een bepaald 
voedsel of smaak dient beantwoord te 
worden. De ervaring van de consument als 
gebruiker van het product dient optimaal te 
zijn. En vooral dat laatste vereist onderzoek. 
Het is bijvoorbeeld belangrijk om te 
onderzoeken hoe kleur de beleving van het 
eten van soep beïnvloedt. En als je nu, omdat 
het gezonder is, de hoeveelheid zout in de 
soep wil verminderen, hoe bereik je dan dat 
de consument het zout niet mist? Hoe houd je 
de beleving constant, of verbeter je hem zelfs, 
terwijl de smaak verandert? Met dit soort 
vragen houdt men zich dus bezig bij de 
Sensation, Perception & Behavior groep. Zo 
onderzochten zij de invloed van 
smaakverwachting op smaakperceptie. En, 
ook interessant, de rol van geluiden terwijl je 
eet. Wordt voedsel krokanter als je er 
kraakgeluidjes bij hoort? → 
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Wereldwijd valt ongeveer tien procent 
van de hele Unilever R&D onder deze groep 
met sterk psychologisch karakter. De groep 
kent nog vier subdisciplines. Zo richten 
Cognition & Cognitive Neuroscience en 
Psychophysiology & Behavioral Neuroscience 
zich onder andere op beloningsmechanismen. 
Dan is er Health Psychology & Social Sciences 
waar bijvoorbeeld oorzaken van 
gedragsveranderingen onderzocht worden. 
Tot slot is er nog Sensory Perception 
Psychophysics & Sensometrics. Hier wordt 
onderzoek gedaan naar de invloed van top 
down processen op de waarneming. Alle 
afdelingen trachten veel samen te werken, 
zowel met elkaar als met externe partijen, dat 
wil zeggen, onderzoeksgroepen van buiten 
Unilever. Liesbeth en Garmt vertellen 
enthousiast over de ‘open innovatie’ van hun 
R&D groep. Bij nieuwe onderzoeksvragen 
gaan ze altijd eerst kijken of er ergens in de 
wereld al relevante expertise is. Zij zijn er geen 
voorstander van om elke keer zelf opnieuw 
het wiel uit te moeten vinden. Vervolgens 
kijken ze of ze zouden kunnen samenwerken. 
Ze hebben zelf natuurlijk ook wat te bieden: 
geld, uitstekende onderzoeksfaciliteiten en 
andere middelen. Het niveau van hun 
onderzoek ligt zo hoog dat de resultaten vaak 
in wetenschappelijke journals gepubliceerd 
kunnen worden en Garmt onlangs is benoemd 
tot hoogleraar bij de universiteit van 
Kopenhagen. 

 

 
Opstelling onderzoeksruimte: door de 

openingen, zichtbaar in de achterwand, 
krijgen de proefpersonen hun testwaar. 

 
 

Het is prettig om open om te kunnen 
gaan met de resultaten van uitgevoerd 
onderzoek. Deze openheid snijdt bovendien 
aan twee kanten. Niet alleen is het 
makkelijker om samenwerkingsverbanden aan 
te gaan, maar er is bovendien vaak een 
aanmerkelijk belang bij het publiceren van de 
onderzoeksresultaten. Veel producten worden 
op de markt gebracht met expliciete claims 
over de heilzame werking ervan. Als bij een 
thee wordt vermeld dat je er alerter door 
wordt, is het prettig dat het ook onderbouwd 
kan worden. Dat geldt natuurlijk ook voor 
boter waarvan je cholesterol daalt of 
toegevoegde vetzuren waardoor ouderen zelfs 
minder vergeetachtig zouden worden. Een 
goede bronvermelding is voor de gezond 
sceptische consument onontbeerlijk. 

 

 
De cubicle van een proefpersoon. Deze 

deelnemer vond het lekker.  
 
Terwijl we nog doorpraten met deze 

enthousiaste onderzoekers over hoe emoties 
smaken beïnvloeden en vice versa, worden we 
rondgeleid door de onderzoeksruimtes. Via 
een ruime professionele keuken, met allerlei 
eten en experimentele ijsjes in de vriezer, 
komen we bij de ruimte waar de 
proefpersonen de nieuwste smaken testen 
(zie foto). Kleine hokjes zijn rond een centrale 
kamer gebouwd van waaruit de onderzoeker 
de proefpersonen kan instrueren. De hokjes 
zijn afgescheiden door schotten en via een 
luikje kan de onderzoeker zijn proefpersonen 
voorzien van de te testen voedingswaren. De 
instructies leest de proefpersoon van het 
scherm in zijn of haar hokje. → 
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Met deze opstelling kunnen experimenten 
met grote groepen proefpersonen tegelijk 
worden afgenomen. Bovendien is er een pool 
van gescreende proefpersonen, die goed de 
doelgroepen kunnen representeren, waarover 
men kan beschikken. Anders dan bij menig 
universiteit houden ze zo het tempo bij het 
onderzoek er lekker in. 

 

Al met al beleefden wij in Vlaardingen 
een zeer boeiende middag. De energie werkte 
aanstekelijk en de afdeling oogde bijzonder 
gezellig. De slingers en ballonnen die in de 
kantoorruimte hingen, droegen daar zeker aan 
bij. En het feit dat die, zo bleek, toch niet voor 
onze komst waren opgehangen maar ter ere 
van de verjaardag van één van de collega’s 
deed daar dan ook niets aan af. 
[BH] 
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Train-a-Brain  
Interview met André Keizer 
 

De moderne psychonoom hoeft tegenwoordig zelden nog overtuigd 
te worden van de hulp die neurowetenschappelijke technologie kan 
bieden met betrekking tot functioneel onderzoek. Met EEG kunnen 
we bijvoorbeeld vrij duidelijk zien hoelang van tevoren een 
linkshandige of rechtshandige actie wordt voorbereid en fMRI kan 
aantonen welke hersengebieden geassocieerd kunnen worden met 
het stoppen van een dergelijke actie. De vraagt blijft echter of mijn 
frontaalkwab nu het stoppen veroorzaakt, het inhiberen 'doet' (de 
fluitende scheidsrechter, zogezegd) of, bijvoorbeeld, slechts het 
inhiberen registreert (de zuchtende voetbalcoach). De droom van 
een onderzoeker zou zijn als we dit hersengebied onafhankelijk 
zouden kunnen manipuleren en een gevolg op het gedrag konden 
moeten. Neurofeedback zou deze droom waar kunnen maken, maar 
wordt als methode door wetenschappers met argwaan aanschouwd. Het is dus hoog tijd dat iemand 
als André Keizer, post-doctoraal onderzoeker bij de UvA, gedegen, empirisch onderzoek doet naar de 
werking en toepassingen van neurofeedback. 
 

 

André, kun je je hier in vinden? 

Inderdaad, de spijker op z’n kop. 
Neurofeedback training kun je op veel 
verschillende manieren implementeren, ik 
heb eigenlijk een hele saaie manier 
gebruikt: Proefpersonen kregen een kort-
durend toontje te horen wanneer hun 
gamma-activiteit boven een adaptieve 
drempel uit kwam. De opdracht was om 
zoveel mogelijk toontjes te genereren. Maar 
er zijn zeker ook minder saaie trainingen 
mogelijk: in commerciële neurofeedback-
praktijken worden bijvoorbeeld computer-
spelletjes gebruikt, zoals racespelletjes 
waarbij hersenactiviteit het gaspedaal is, 
hoe meer van die activiteit, hoe harder je 
gaat. 
 
In een toegepaste, diagnostische situatie 
zijn neurowetenschappelijke technieken 
niet onomstreden. Het is moeilijk om te 
zeggen of proefpersoon X in één bepaalde 
trial een actie heeft voorbereid en 
aangezien breinen niet altijd even veel op 
elkaar lijken, kunnen we moeilijk bepalen 
of dezelfde activatie op dezelfde manier bij 
/deze/ proefpersoon plaatsvindt als bij de 
andere. Hoe gaat de neurofeedback-

onderzoeker hiermee om?  
 
Wat bedoel je met ‘één bepaalde trial’ in 
deze context? De werkwijze in een klinische 
setting is dat er een paar minuten eeg 
wordt gemeten in rust (ogen open / ogen 
dicht) om vervolgens de power in 
verschillende frequentiebanden te 
vergelijken met een ‘standaard, gezond’ 
patroon. Wat er afwijkt, wordt vervolgens 
getraind. Op zich is deze aanpak inderdaad 
redelijk onbetrouwbaar doordat er grote 
individuele verschillen bestaan die helemaal 
niet pathologisch hoeven te zijn. Een andere 
aanpak is dan om de neurofeedbacktraining 
te bepalen aan de hand van een diagnose 
door een psychiater/psycholoog. Er zijn 
bijvoorbeeld veel aanwijzingen dat ADHD 
teveel (frontale) theta power laten zien in 
rust. Het doel van de neurofeedbacktraining 
is dan om theta omlaag te trainen. Voor 
fundamenteel onderzoek met neuro-
feedback is het een ander verhaal; dan train 
je bij iedere proefpersoon in de expe-
rimentele groep hetzelfde en vergelijk je de 
resultaten met een controle groep, die ook 
allemaal hetzelfde doen.   
 
In hoeverre moet er een onderscheid 
gemaakt worden tussen oorzaak en gevolg 

Train-a-brain 
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bij het toekennen van een bepaald 
construct aan een bepaald signaal? Met 
behulp van een Stroop-taak zouden we 
bijvoorbeeld conflict, inhibitie of misschien 
impulsiviteit kunnen meten. Nu kunnen we 
iemand enkele dagen trainen om uit-
eindelijk een kleiner Stroop-effect te 
hebben (zie Stroop, 1935), maar maakt dit 
een persoon werkelijk minder impulsief? 
Dit, in een neuro-jasje, lijkt een van de 
vaker geopperde hypothesen van neuro-
feedback therapeuten - wat denk jij 
hiervan? 

Bij onderzoek naar het trainen van 
gedragstaken komt vaak naar voren dat 
mensen alleen beter worden in die ene, 
getrainde taak, en niet in andere 
vergelijkbare taken. Met andere woorden, 
het is niet vanzelfsprekend dat als je een 
taak traint, waarbij cognitieve controle 
nodig is, je beter wordt in cognitieve 
controle. Dit verschilt van de effecten van 
neurofeedback in mijn experimenten. Hier 
trainden mensen gedurende 30 minuten 
hun gamma band power, wat vervolgens 
leidde tot een verbeterde prestatie in taken 
die cognitieve controle en feature binding 
vereisten. Dit was niet een algemeen effect 
van de training, want de verbeteringen in 
de gedragstaken werden waargenomen ten 
opzichte van de prestatie van een 
controlegroep, die een andere hersen-
activiteit probeerde te verhogen. 

 
Er worden behoorlijk veel therapeutische 
toepassingen voor neurofeedback ge-
suggereerd, vaak zonder goed experi-
menteel bewijs. Welke terreinen zijn meer 
betrouwbaar, en wat is volgens jou echt 
onzin? 

 
Er komen steeds meer gedegen studies over 
het nut van neurofeedback bij ADHD en 
depressie. Hoewel de theoretische basis 
voor neurofeedbackbehandeling bij veel  

andere stoornissen wel solide lijkt (volgens 
de logica: Stoornis X gaat samen met 
verminderde activiteit in frequentie Y, dus 
train Y omhoog, dan verminderen de 
symptomen X), moet er vaak nog veel 
onderzoek gedaan worden om de werking 
van neurofeedback bij deze stoornissen aan 
te tonen. Verder moet er ook vooral meer 
onderzoek gedaan worden naar 
neurofeedbacktraining zelf: Wat zijn de 
meest effectieve manieren, wat gebeurt er 
eigenlijk tijdens een training, dat soort 
basale dingen zijn nog veelal niet goed 
onderzocht. Tot slot is er een categorie 
neurofeedback training dat bijvoorbeeld 
bewustzijnsverhoging, lichaamsuittreding 
en dat soort dingen beloofd. Natuurlijk mag 
iedereen lekker doen waar hij of zij zelf zin 
in heeft, maar deze categorie heeft er mijns 
inziens wel voor gezorgd dat neuro-
feedbackonderzoek met een zekere 
argwaan wordt beoordeeld. 
  
Nu is het al ongeveer drie jaar geleden dat 
je de eerste groep neurofeedback-
proefpersonen testte; heb je enig idee of 
er zulke langdurige effecten zijn bewerk-
stelligd als soms wordt geopperd? 

 
Dat is precies één van die basale dingen die 
waarvan we eigenlijk nog maar heel weinig 
van af weten. Belangrijk om dus vervolg-
onderzoek naar te doen! 

[MS] 
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Promovendus Interviews 
Inge Boot, Sandra Langeslag, Larry Taylor 

 
Afgelopen jaar promoveerden vele psychnomie-aio’s in Nederland. Zij mogen zich nu stuk voor stuk 
doctor (laten) noemen. Maar met wat voor onderzoek hebben zij deze titel verworven, wat waren hun 
bevindingen, wat vonden ze fijn en minder fijn aan het hele promotietraject, en hadden ze nog wel 
tijd voor andere zaken? Onderstaand zijn 3 kersverse doctors uit Rotterdam aan het woord over het 
wel en wee van hun onderzoek. 

 
Inge Boot 
 

 
 
Wat heb je waar gestudeerd? 

 
Ik heb aan de Universiteit Leiden psychologie 
gestudeerd en ben afgestudeerd in de richting 
Experimentele Cognitieve Psychologie. In mijn 
laatste jaar heb ik stage gelopen op de 
Erasmus Universiteit Rotterdam 

 
Waar en bij wie ben je gepromoveerd? 
 
Ik ben gepromoveerd bij Dr. Diane Pecher (co-
promotor en directe begeleider) en Prof. Dr. 
Rolf Zwaan (promotor) aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. 

 
Waar ging je promotieonderzoek over? Wat 
was je belangrijkste conclusie? 

 
Het promotieonderzoek ging over de mentale 
representatie van abstracte concepten en de 
mogelijke rol die concrete metaforen daar in 
zouden kunnen spelen. De belangrijkste 
conclusie is dat er bewijzen zijn voor sommige 
abstracte concepten (bijvoorbeeld gelijkheid) 
dat ze deels gerepresenteerd worden door 
een concrete metafoor (bijvoorbeeld 
dichtbijheid). 

 

Wat zie je zelf als de belangrijkste 
argumenten daarvoor? 

 
Ik heb proefpersonen taakjes laten doen over 
een abstract concept en vond dat irrelevante 
concrete informatie invloed had op hun 
presentatie. Bijvoorbeeld, proefpersonen 
moesten beslissen of twee gekleurde blokjes 
gelijkend of verschillend van kleur waren. De 
afstand van de blokjes was daarbij gevarieerd. 
Proefpersonen bleken beter te reageren 
wanneer de blokjes gelijkend waren en dichter 
bij elkaar stonden (gelijkend is dichtbij) terwijl 
dit niet zo was voor verschillende blokjes 
(verschillend is veraf). Dit is een bewijs dat de 
concrete metafoor dichtbijheid een rol speelt 
in de mentale representatie van het abstracte 
concept gelijkheid. 

 
Welk experiment, artikel of bevinding uit je 
proefschrift vind je zelf het meest inspirerend 
of waar ben je het meest trots op? 

 
Ik heb alle experimenten met plezier 
uitgedacht, uitgevoerd en opgeschreven dus ik 
heb eigenlijk geen voorkeur. 

 
Wat moesten proefpersonen allemaal 
doorstaan in jouw experimenten? 

 
De taakjes die proefpersonen moesten 
uitvoeren waren nooit erg lang (hooguit 20 
minuten), maar soms wel eens eentonig. In 
één experiment onderzocht ik of liefde deels 
gerepresenteerd werd door warmte. 
Proefpersonen moesten met hun onderarmen 
op zakjes steunen, terwijl ze een taak 
uitvoerden dat gerelateerd was aan liefde op 
de computer. Het ene zakje was bevroren en 
dus ijskoud terwijl het andere zakje 
opgewarmd was in de magnetron tot 
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ongeveer 40 graden Celsius. Dit werd door 
sommige proefpersonen als onprettig ervaren. 

 
Waar heb je de afgelopen 4 jaar het meest 
van genoten en wat vond je het meest 
vervelend of frustrerend? 

 
Het leukst vond ik het om experimenten te 
programmeren en leuke stimuli te bedenken 
en maken. Het minst leuk vond ik de 
problemen die speelden rondom het afnemen 
van onderzoek (tekort aan proefpersonen, 
volgeplande labruimtes, onbereikbaarheid van 
proefpersonen en het niet op komen dagen 
van proefpersonen) 
 
Waar heb je je naast je promotie zoal mee 
beziggehouden? 
 
Muziek maken, sporten, ontspanning en 
solliciteren.  

 
Je werkt nu als PostDoc aan de UvA. Waar 
houd je je daar vooral mee bezig? 

 
Het onderzoeksproject gaat over de invloed 
van seksueel getinte media op de seksualiteit 
van jongeren. Ik ben nog niet zo lang bezig 
(een maand) dus ik ben vooral nog aan het 
inlezen en brainstormen over de aanpak van 
het onderzoek.  

 
Wat zijn je grootste ambities binnen en/of 
buiten de wetenschap? 

 
Gelukkig blijven binnen en buiten de 
wetenschap. 
 
Wat voor cadeau kreeg je van je collega’s en 
welk idee zat hier achter? 

 
Ik kreeg een horror-boek. Mensen hadden 
zich helemaal uitgeleefd om de meest 
angstaanjagende (gefotoshopte) foto’s van 
zichzelf te nemen en horror-verhalen en 
horror-recepten te bedenken. Ik was er erg 
van onder de indruk, al kan ik wel een stootje 
verdragen. Ik ben namelijk gek op Stephen 
King verhalen/verfilmingen, en andere horror 
verhalen/films. 
 

Heb je nog tips voor beginnende 
promovendi? 

 
Geniet zoveel mogelijk van je tijd als aio. Het 
laatste jaar moet je echt hard werken en veel 
dingen regelen. Maar uiteindelijk komt alles 
goed op de dag van de promotie en wordt het 
een fantastisch mooie dag om nooit te 
vergeten.  
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Sandra Langeslag 
 

 
 
Wat heb je waar gestudeerd? 
 
Ik heb Biologische Psychologie (Neuro-
psychologie) gestudeerd aan de Universiteit 
Maastricht. Mijn afstudeerstage heb ik bij het 
Instituut voor Psychologie aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam gedaan. 
 
Waar en bij wie ben je gepromoveerd? 
 
Ik ben gepromoveerd aan het Instituut voor 
Psychologie aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam bij Prof. Dr. Jan van Strien, bij de 
afdeling Biologische & Cognitieve Psychologie 
(nu: Brein & Cognitie). 
 
Waar ging je promotieonderzoek over? Wat 
was je belangrijkste conclusie? 
 
Mijn promotieonderzoek ging over 
emotioneel geheugen en veroudering. Ik heb 
dit onderzocht met behulp van Event-Related 
Potentials (ERPs). Het idee was dat mensen 
naarmate ze ouder worden steeds meer 
nadruk gaan leggen op positieve informatie en 
minder op negatieve informatie. In één van de 
studies bleek dit zogenaamde positiviteitseffect 
zowel in prestatie op een geheugentaak als in 
het ERP op te treden. Desondanks bleek het 
positiviteitseffect geen consequent optredend 
effect te zijn, maar lijkt het afhankelijk te zijn 
van taakkenmerken, zoals of er cues worden 
aangeboden tijdens het ophalen van een 
herinnering. 
 
Wat zie je zelf als de belangrijkste 
argumenten daarvoor? 

In een aantal studies vonden we wel en in 
andere studies vonden we geen 
positiviteitseffect. Bovendien vonden we dat 
dezelfde proefpersonen op sommige 
geheugentaken wel, en op andere 
geheugentaken geen positiviteitseffect 
vertoonden. Een positiviteitseffect trad vooral 
op tijdens free recall en minder tijdens cued 
recall of recognition taken. 
 
Welk experiment, artikel of bevinding uit je 
proefschrift vind je zelf het meest inspirerend 
of waar ben je het meest trots op? 
 
Ik heb drie keer een artikel ingediend bij 
Neuropsychologia. Het eerste artikel werd 
afgewezen zonder voor review uitgestuurd te 
voren. Het tweede mocht ik reviseren, maar 
werd daarna alsnog afgewezen. De derde is 
wel geaccepteerd en daar was ik erg blij mee. 
 
Wat moesten proefpersonen allemaal 
doorstaan in jouw experimenten? 
 
Mijn proefpersonen kregen een soort 
badmuts op hun hoofd met een beetje gel 
erin. In die badmuts zaten de elektroden die 
hersenactiviteit meten, waar de 
proefpersonen gelukkig helemaal niets van 
voelen. Vervolgens kregen de proefpersonen 
gezichten met emotionele gezichts-
uitdrukkingen of emotionele foto’s (zoals 
foto’s van schattige puppy’s of gewonde 
mensen) te zien. Ze moesten proberen die 
gezichten of foto’s te onthouden. Vooral de 
oudere proefpersonen (de oudste was 82 jaar) 
wilden graag goed scoren op deze 
geheugentaken en deden dan ook heel erg 
hun best. 
 
Waar heb je de afgelopen 4 jaar het meest 
van genoten en wat vond je het meest 
vervelend of frustrerend? 
 
Ik vind het soms frustrerend dat onderzoek 
doen zo’n langdurig proces is. Tegen de tijd 
dat een artikel eindelijk geschreven en 
geaccepteerd is, denk ik alleen maar ‘gelukkig, 
dat is eindelijk af’ in plaats van dat ik er van 
kan genieten. Onderwijs geven levert op veel 
kortere termijn een voldaan gevoel. Daarom 
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vind ik onderzoek doen en onderwijs geven 
een heel goede combinatie. 
 
Waar heb je je naast je promotie zoal mee 
beziggehouden? 
 
Naast mijn promotieonderzoek heb ik gelukkig 
de ruimte gekregen om onderzoek te doen 
naar de neurocognitie van verliefdheid. Dat 
onderzoek heeft ook geresulteerd in een 
aantal artikelen. Ik hoop dat ik ooit al mijn 
onderzoekstijd aan de neurocognitie van 
verliefdheid kan besteden. 
 
Je werkt nu als Postdoc aan het Erasmus MC. 
Waar houd je je daar vooral mee bezig? 
 
Ik ben Postdoc bij de afdeling Kinder- en 
Jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC. Ik ga 
fMRI studies uitvoeren binnen Generation R. 
Generation R is een groot, longitudinaal 
bevolkingsonderzoek waarin een aantal jaar 
geleden 10.000 zwangere vrouwen zijn 
geïncludeerd. Die kinderen zijn nu een jaar of 
7 en zijn dus oud genoeg om in de scanner te 
gaan. Aangezien er de afgelopen jaren heel 
veel informatie over die kinderen is verzameld 
(variërend van hoofdomvang tijdens de 
zwangerschap tot hoe goed ze waren in het 
herkennen van gezichtsuitdrukkingen toen ze 
3 jaar oud waren) bied deze sample een heel 
goede gelegenheid om de neurocognitie van 
socio-emotionele ontwikkeling te bestuderen. 
 
Wat zijn je grootste ambities binnen en/of 
buiten de wetenschap? 
 
Ik wil graag een bijdrage willen leveren aan 
het ontrafelen van de neurocognitie van 
emoties. Mijn ambitie is om hoogleraar te 
worden, het liefst op de leerstoel 
“Neurocognitie van liefde”. 
 
Wat voor cadeau kreeg je van je collega’s en 
welk idee zat hier achter? 
 
Ik kreeg een paarse doos vol met paarse 
spulletjes (zoals kaarsen, handdoeken, sokken, 
sjaal, chocola, paraplu, boekjes, cd’s etc.) 
cadeau voor mijn promotie. Heel erg leuk! 
 

Waarom heb je de voorkant van je 
proefschrift gemaakt zoals hij is? 
 
De twee hoofden (eentje negatief en de ander 
positief) vond ik op iStock Photo. Ik vind ze 
mooi en ze passen goed bij het onderwerp van 
mijn promotieonderzoek aangezien ik in de 
meeste van mijn studies negatieve en 
positieve emoties met elkaar heb vergeleken. 
Over de kleur van mijn proefschrift heb ik niet 
lang hoeven nadenken; paars is namelijk mijn 
lievelingskleur.
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Larry Taylor 
 

 
 
What did you study at which university? 
 
I studied for a BSc degree in Psychology at 
Baylor University, a MSc in Psychology at 
Florida State University, and finally for a PhD 
at Erasmus University in Rotterdam. 

 
Who was your promotor? How did you end 
up in Rotterdam? 
 
Rolf Zwaan was my PhD advisor at FSU.  After 
three years he took a job at Erasmus 
University and I followed him overseas to 
complete the PhD. 

 
What is the topic of you PhD thesis? What 
was your most important conclusion? 

 
My thesis is about how our own experience 
helps us to understand language. The actual 
experiments show that understanding 
language about action routinely involves 
actually retrieving one’s own experience for 
performing that action. I would say that the 
most important conclusion is that, while we’re 
constantly relying on our own experience to 
understand language and interact with our 
environments, it’s part of a much richer, 
“fault-tolerant” way of understanding things.  
That is, you don’t have to actually have 
experience doing something to understand it, 
but it definitely helps a lot. 

 
What do you see as the most important 
arguments for this conclusion? 
 
The best data here come from (1) looking at 
people who have impaired motor systems and 
(2) comparing experts in performance to 

novices in performance.  In each case, people 
with impaired action systems are really bad at 
dealing with language about actions.  
Likewise, experts in performance (e.g. hockey 
players) are really good at understanding 
language about their area of expertise.   
 
What experiment, finding, or paper from 
your thesis do you find most inspiring or are 
you most proud of? 
 
The most recent and least cited experimental 
paper is Chapter 5, which I think has a very 
cool manipulation. We show that labelling an 
object “planet” makes people perceive it 
differently than if we label it a “sphere.” 
Academically, it’s a big leap towards applying 
this to the labels that we apply to individuals 
and how this affects how we perceive them, 
but personally, it’s very intuitive. Overall, I 
hope Chapters 1 and 6 (the review papers) are 
well-received as I think they make a good 
contribution to the area. 

 
What did subjects have to go through when 
participating in your experiments? 
 
They read sentences and answered stupidly 
easy questions about objects by interacting 
with bizarre devices that we designed. For 
example, “Is this a blue object or a red 
object?” I can’t imagine how it makes them 
feel, but I hope it’s at least interesting if not 
enjoyable. 
 
What did you enjoy most while being a PhD 
student and what was most frustrating? 
 
I guess I enjoyed conferences and reading 
interesting papers the most.  Those are the 
times when you start exploring new ideas with 
people who share your passion for figuring 
things out. The most frustrating aspect is 
bureaucracy. I can see the rationale behind 
most of it, but when you have to fill out three 
different forms and take a half-day off for 
delivering each one to a different person in a 
different city, it’s a bit over-the-top. I’m 
referring to the immigration process here, so 
it won’t be the same for everyone. 
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What did you do besides working on your 
thesis (in your own time)? 
 
I really got into mixed martial arts while I was 
in Rotterdam. It’s a great way to keep in shape 
and to meet nice people; there are some good 
fighting teams in Rotterdam, so I did that 
several times per week for most of my time in 
Holland. Rotterdam is also a very multicultural 
city, so I spent a lot of time talking to 
strangers and getting to know people from all 
over the world. 
 
You now work at Northumbria University in 
Newcastle, England. What are your main 
activities at the moment? 
 
The three main pillars of work life here are 
research, teaching, and administration.  As a 
person progresses through their career, they 
tend to focus more and more on one of these 
pillars. At the moment, a bit of all three are 
part of my work life. Researchers should earn 
grants to fund students and post-docs and to 
help keep the university fiscally solvent. 
Teachers take on courses to educated 
students about psychology and to prepare 
them for the work-force. Administrators keep 
things running smoothly on a daily basis; my 
current administrative role is to organize 

guest speakers who come to Northumbria to 
discuss their research.  It’s a cool gig. 

 
Who do you admire and why? 
 
I’m going to say Ken Levine; he’s a videogame 
designer who made the game Bioshock, which 
really pushes videogames into the “art” genre.  
He insists that games do one thing better than 
any other form of media: they immerse a 
person in a world and force a player to 
become a part of it. He has the sort of 
innovative thinking and dedication to making 
a vision come true that I find extremely 
admirable. 
 
What gift did your Erasmus colleagues give 
you for your defense and what was the idea 
behind this gift? 
 
The gifts were amazing and too numerous to 
sum up in 100 words, but let me try: alcohol 
and books, which I guess have clear-enough 
intentions behind them. The most enjoyable 
(so far) has been the book wherein everyone 
wrote a congratulatory message for me along 
with a South Park avatar of themselves. It was 
heart-warming and hilarious.   
[LV] 
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Willem Albert Wagenaar: probleemoplosser.  
 
Met het overlijden van Willem Albert 
Wagenaar op 27 april 2011 heeft de 
psychologie één van haar meest 
prominente vertegenwoordigers gedurende 
de afgelopen vier decennia verloren. Willem 
Albert Wagenaar studeerde in 1965 cum 
laude af aan de universiteit van Utrecht en 
was daarna 20 jaar werkzaam bij het 
Instituut voor Zintuigfysiologie in 
Soesterberg. Eerst als onderzoeker en na 
zijn promotie in 1972 en een Fullbright 
scholarship bij de Pennsylvania State 
University, als hoofd van de afdeling 
psychologie. In 1982 werd hij benoemd als 
hoogleraar in de toegepaste Functieleer bij 
de Faculteit Sociale Wetenschappen van de 
Universiteit Leiden, eerst part-time en vanaf 
1985 full-time. In Leiden was hij decaan van 
de faculteit van 1987 tot 1989 en rector van 
de universiteit van 1997 tot 2001. Tot zijn 
emeritaat in 2006 bekleedde hij nog diverse 
functies waaronder, sinds 2004, die van 
universiteitshoogleraar in Utrecht. 
 
Wij herinneren ons Willem Albert Wagenaar 
echter niet in de eerste plaats als 
hoogleraar en bestuurder, maar als een 
gedreven onderzoeker die met niet 
aflatende ijver wetenschappelijke en 
praktische problemen wilde oplossen. Niet 
door zich op te sluiten in een studeerkamer 
om van daaruit diepe inzichten over de 
menselijke geest te produceren en te 
publiceren in tijdschriften die alleen door 
gelijkgestemden worden gelezen, maar 
door rond te lopen in de wereld en te kijken 
waar zich problemen voordoen die met 
rationele analyses en kennis uit de 
wetenschap kunnen worden opgelost. Voor 
Willem Albert Wagenaar was onderzoek 
belangrijk, maar toepassingen ervan 
evenzeer.  
 
Het thema dat voortdurend terugkomt in 
het werk van Willem Albert Wagenaar is het 
aan de kaak stellen van menselijke fouten, 
knulligheden en domheid. Als geen ander 
heeft Willem Albert de grenzen opgezocht 
waar het fout kan gaan met waarnemen, 

herinneren, beslissen en handelen. 
Menselijk falen was niet alleen de titel van 
de inaugurele rede bij zijn aantreden als 
hoogleraar in Leiden, het is ook de rode 
draad door zijn wetenschappelijke werk. Die 
rode draad loopt van fouten bij 
kansschattingen en het ontstaan van 
ongelukken, via fouten van het geheugen, 
naar fouten in de toepassing van het recht.  
 
Zonder het vele andere werk tekort te 
doen, kan worden geconstateerd dat het 
aan de kaak stellen van dwalingen en 
blunders in de rechtsgang, zeker in de 
laatste 20 jaar, het zwaartepunt is 
geworden van zijn werk. In 1908 
publiceerde Hugo Münsterberg een aantal 
essays over psychologische problemen die 
zich kunnen voordoen in de rechtszaal, 
zoals fouten bij het herinneren door 
getuigen en de gevaren van suggestie en 
beïnvloeding van de partijen in de 
rechtszaal. Deze inzichten vonden echter 
lange tijd geen gehoor in de juridische 
wereld. Het heeft tot de jaren 70 van de 
vorige eeuw geduurd voordat psychologen 
als Elisabeth Loftus, in Nederland snel 
gevolgd door Willem Albert en Hans 
Crombag, weer op de deur van de rechtzaal 
zijn gaan kloppen om als deskundigen 
gehoord te worden. Dat ging niet zonder 
slag of stoot. Er waren een aantal 
geruchtmakende zaken, zoals de zaak 
Demjanjuk en de Eper incestzaak, nodig om 
een eerste voet tussen de deur te krijgen. 
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Die deur is steeds verder geopend. Niet in 
de laatste plaats door een niet aflatende 
stroom van publicaties waarin rechtszaken 
met dubieuze uitkomsten kritisch werden 
geanalyseerd. Te beginnen met ‘Dubieuze 
zaken’ in 1992 tot ‘Broddelwerk: over 
geklungel in het strafrechtelijk onderzoek’ 
in 2010.  
 
Willem Albert Wagenaar was één van de 
grondleggers van de toegepaste 
psychonomie en de rechtspsychologie. 
Generaties van studenten zijn daarin 

intussen opgeleid en we vinden ze terug in 
alle gebieden waar hij zich als pionier mee 
heeft beziggehouden. Daarmee, en via zijn 
vele publicaties en lezingen, heeft hij zijn 
hoofdprobleem - de bewustmaking van de 
gevaren van menselijk falen en het gebruik 
van de wetenschap om daar iets aan te 
doen – opgelost. Dat is een troostrijke 
gedachte. 
 
[Gezinus Wolters] 
 
 

 
 
 

In Memoriam: Maarten Bouman 
 
Op 7 mei jongstleden overleed professor 
Maarten Anne Bouman op 92 jarige leeftijd 
in zijn woonplaats Bilthoven. Bouman was 
emeritus Rector Magnificus van de 
Universiteit Utrecht, emeritus hoogleraar bij 
Natuurkunde en Geneeskunde, en indertijd 
oprichter van het vermaarde Instituut voor  
Zintuigfysiologie (de voorloper van TNO in 
Soesterberg). Hij wordt gezien als één van 
de grondleggers van de 
waarnemingswetenschappen in Nederland. 
Zijn inspanningen voor wetenschap en 
samenleving leverden hem diverse 
onderscheidingen op, waaronder het 
lidmaatschap van de KNAW, Ridder in de 
Orde van de Nederlandse Leeuw en de 
Erepenning van de Nederlandse Vereniging 

voor Psychonomie. In Maarten Bouman 
verliezen we een bevlogen Psychonoom van 
het eerste uur. 
 
[Richard Ridderinkhof] 
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Kalender 2011 
 

 2-4 juni (Barcelona). XPRAG2011: Experimental pragmatics conference. 
 6-7 juni (Amsterdam). Two day symposium on “Motivation and reward in the visual cortex”. 
 8-11 juni (Groningen). 6th International Conference on Speech Motor Control. 
 9 juni (Nijmegen, 16:00). Donders lectures. Sarah Blakemore: “The social brain”. 
 15 juni (Wageningen, 15:00). Valorisatiemarkt IIP Brain & Cognition 
 16 juni (Leiden, 16:30). LIBC ‘Sylvius Lecture’ by Dominique de Quervain. 
 22 juni (Rotterdam, 15:30). Erasmus Brain and Cognition Club Talk by Asli Özyürek. 
 30 juni (Amsterdam, 20:30). Honorary Frijda lecture by Adele Diamond. 
 20-23 juli (Boston, USA). CogSci2011: Annual Conference of the Cognitive Science Society. 
 20-25 augustus (Nijmegen). Tool-kit of Cognitive Neuroscience: Essentials of major 

neuroimaging techniques - EEG, MEG, fMRI, PET, TMS. 
 22-26 augustus (Amsterdam). WinBUGS Workshop: A Five-Day Course Sequence on Bayesian 

Modeling for Cognitive Science. 
 25-27 augustus (Bielefeld, Duitsland). ESLP2011: Workshop on Embodied and Situated 

Language Processing. 
 1-3 september (Parijs, Frankrijk). AMPLAP2011: 17th Annual Conference on Architectures 

and Mechanisms for Language Processing. 
 22 september (Nijmegen, 16:00). Donders lectures. Peter Dayan: “When good decisions go 

bad: Reinforcement learning and computational psychiatry”. 
 22 september (Leiden, 16:30). LIBC 'Sylvius Lecture' by Ian Anderson. 
 23 september (Nijmegen, 15:00). Formal DCCN Colloquium by Eveline Crone: "Prefrontal 

cortex contributions to cognitive control development". 
 26-28 september(New College Oxford). Embodied Language and the Motor System. 
 29 september-2 oktober (San Sebastian, Spanje). ESCoP2011: 17th meeting of the European 

Society for Cognitive Psychology. 
 10 november (Nijmegen, 16:00). Donders lectures. Paul Glimcher: "Neuroeconomics: The 

neurobiology of decision". 
 10 november (Leiden, 16:30). LIBC ‘Sylvius Lecture’ by Wolfgang Prinz. 
 13-14 oktober (Nijmegen). Donders Discussions: A two-day neuroscience conference. 
 16-20 oktober (Nijmegen). Autumn school "Perception, Action and Control: Methods, 

Concepts, and Challenges”. 
 3-6 november (Seattle. USA). Psychonomics: Annual Scientific Meeting of the Psychonomic 

Society. 
 12-14 november (Washington DC, USA). Annual Meeting of the Society for Neurosciences. 
 

  
16-17 december (Egmond aan Zee). 13e  NVP Wintercongres. 
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Aankondigingen & Mededelingen 
 

NVP DISSERTATIEPRIJS 
  
Het bestuur van de NVP heeft besloten om tijdens de winterconferentie van 2011 een prijs uit te 
loven voor de beste dissertatie op het gebied van de psychonomie of een aanverwant terrein. 
  
Wie tussen 1 juli 2009 en 30 juni 2011 promoveert (of gepromoveerd is) aan een Nederlandse 
universiteit (of op het moment van promoveren lid was van de NVP) kan zich kandidaat stellen bij de 
secretaris van de dissertatieprijscommissie. Dit kandideren kan tot 1 juli, en kan alleen elektronisch 
door het toesturen van het proefschrift in WORD of pdf formaat naar onderstaand emailadres. Indien 
men geen psychonoom is, dan dient men in een brief aan te geven waarom het werk in aanmerking 
zou moeten komen voor de NVP Dissertatieprijs. De secretaris kan gedurende de procedure 
eventueel aan kandidaten verzoeken om vijf gedrukte exemplaren van het proefschrift aan te 
leveren. 
  
De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het NVP Wintercongres 2011.  
De prijs bestaat uit een cheque ter waarde van € 500 en een oorkonde. De winnaar wordt 
uitgenodigd voor het NVP wintercongres en krijgt de gelegenheid om een plenaire lezing te houden 
over het bekroonde werk.  
  
De dissertatie kan TOT 1 JULI 2011 naar het volgende emailadres worden gestuurd: 
  
Jan van Erp 
Secretaris van de NVP dissertatieprijscommissie 2009-2011 
Jan.vanerp@tno.nl 
  
 

Oproep: ‘Vreemde’ proefpersonen. 
 

Aangezien wij psychonomen dagelijks bezig zijn met onderzoek komen we regelmatig in 
aanraking met proefpersonen. Zo heeft iedere psychonoom vermoedelijk wel eens een proefpersoon 
mee laten doen aan zijn/haar experiment die zich niet geheel volgens het verwachtingspatroon 
gedroeg. Het kan zijn dat deze proefpersoon in slaap viel, beschonken uit de kroeg kwam, of zich 
anderszins vreemd gedroeg. Zo kwam ons bijvoorbeeld een verhaal ter ore van een proefpersoon 
aan de Erasmus Universiteit die meedeed aan een eye tracking experiment, waarin de proefpersoon 
geïnstrueerd werd aandachtig de zinnen op het scherm te lezen. Toen ze vervolgens een 
geheugentest kreeg met de vraag welke zinnen ze eerder gezien had, kon ze zich geen enkele zin 
herinneren. Op de vraag van de proefleider hoe dat kon gaf ze aan dat ze niet begrepen had de 
zinnen ook daadwerkelijk te moeten lezen. Aangezien het een eye tracking experiment was, had zij 
zelf gedacht dat het beter zou zijn gewoon wat met haar ogen over het scherm te bewegen. (Daar sta 
je dan als proefleider na uren nadenken, programmeren, agenda vrijmaken en proefpersonen 
zoeken.) Wij zijn op zoek naar dit soort verhalen om een rubriek te starten over wat de psychonoom 
bij het verzamelen van data soms moet verduren. Wij zullen de naam van de proefleider of 
universiteit om privacy overwegingen desgewenst niet plaatsen. Graag ontvangen wij jullie verhalen 
over vreemde proefpersonen op vandeberg@fsw.eur.nl (t.n.v. Lisa Vandeberg).
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Oproep: Gastredactie & Inzendingen 
 

Verschillende Psychonomen geleden werd er een voorstel gedaan bij een NVP vergadering 
dat het misschien aardig zou zijn als verschillende vakgroepen als “gastredactie” optreden. Vindt u 
het zonde dat deze of gene universiteit of instituut in de huidige uitgave ontbreekt, of misschien juist 
teveel genoemd wordt. Om de balans te herstellen zouden wij van de redactie het bijzonder op prijs 
stellen als een vakgroep – in het bijzonder buiten de Randstad – ons aanschrijft 
(michiel.spape@nottingham.ac.uk) en zich bereid verklaart een beetje tijd te besteden aan het 
informeren van Nederland en het buitenland: wat zijn de hot topics van uw afdeling? Hoeveel prijzen 
zijn er dit jaar gewonnen? Waaraan ergert u zich in psycho- of parapsycho-logisch Nederland? Afijn, 
vraag aan uw collegae om even de tijd te nemen om iets te schrijven, email de redactie, en 
veroorzaak die welverdiende boost in publiciteit! Verder is er, zolang het internet geen gebrek aan 
ruimte heeft, altijd plaats voor een inzending van elk NVP lid, dus mocht u liever genieten van de 
faam zonder de halve afdeling daar in te betrekken, email de redactie. 

 
 

Woordfrequentie met SUBTLEX-NL 
 
Psycholinguïsten maken veel gebruik van woordenlijsten voor experimenten, om 

bijvoorbeeld woorden aan te bieden die op /m/ dan wel op /n/ eindigen. Natuurlijk wil je dan weten 
hoe vaak deze woorden voorkomen. Traditioneel gebruikte men hiervoor CELEX, wat gebaseerd is op 
allerlei schriftelijke bronnen. Dat kan nogal vreemde gevolgen hebben. Zo vindt CELEX dat de twee 
woorden "tuinbank" en "natriumbicarbonaat" even vaak voorkomen! Er is nu een nieuwe bron, die 
het dagelijkse taalgebruik beter benadert: SUBTLEX-NL, een corpus gebaseerd op ondertiteling van 
films. Dicht bij de gesproken dagelijkse taal dus. Middels de nieuwe part-of-speech tagging kan 
SUBTLEX-NL ons nu ook vertellen in welke woordklasse een woord valt, wat belangrijk is voor 
woorden als "schilder", die zowel zelfstandig naamwoord als werkwoord kunnen zijn. Deze creatieve 
oplossing is bedacht en omgezet door een Vlaams NVP lid: Marc Brysbaert. Meer info onder: 
http://crr.ugent.be/archives/576. 
 
[Holger Mitterer] 
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