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Voorwoord
Tijdens de eerste ontmoeting met de redactieleden van de Psychonoom werd me verteld dat ik, als
kersverse psychonoom en nieuwe hoofdredacteur, het voorwoord voor de eerste editie uit 2013 op
me mocht nemen. “If this is your first night at fight club, you have to fight” kwam kort ter sprake.

De eerste editie van 2013 dus. Na een lange en frisse winter is de lente dan eindelijk aangebroken.
Als het even meezit dan schijnt de zon ook nog deze zomer. In ieder geval komen de bloemetjes na
hun winterslaap al weer langzaam tevoorschijn. De vogeltjes fluiten, en de Psychonoom fluit vrolijk
met ze mee. Digitaal, wel te verstaan. Wij hebben namelijk een gloednieuwe Twitter account
(@psychonoom) waarop u ons kunt volgen. En als we dan toch betrokken raken bij al die sociale
media, dan kan een Facebook pagina natuurlijk niet achterblijven. Inderdaad. Op
facebook.com/psychonoom kunt u met enige regelmaat interessante links en updates van ons
verwachten.

Wat staat u daarnaast in deze editie te wachten? Naast de gebruikelijke maar daarom niet minder
leuke rubrieken vreemde proefpersonen, InDruk en aanstaande colloquia en congressen, ook een
kijkje in de keuken bij Vodafone. Gunes Kantaroglu geeft inzicht in wat psychologen bezighoudt bij
het telecombedrijf. Verder, interviews met Nederlandse psychonomen die hun thuis in Nederland
hebben opgegeven voor een plek elders op de wereld. Diverse onderzoekers praten over hun
ervaringen in het buitenland. In deze editie ook nog een laatste presidentiële column van Richard
Ridderinkhof. Hij heeft zijn taken als voorzitter overgedragen aan Monicque Lorist, die daarmee de
eerste vrouwelijke voorzitter van NVP is geworden. Al is het niet als voorzitter, Richard blijft wel
schrijven voor de Psychonoom. Zijn column in deze editie is de eerste in een serie onder de noemer
‘Geestensverlichters’ die zal gaan over ontwikkelingen die het vrijdenken hebben gestimuleerd en
over verlichte geesten die hebben bijgedragen aan inzichten over lichaam en geest. Verder, ook de
laudatio van Richard naar aanleiding van de NVP erepenning voor Gezinus Wolters. Deze had in een
eerdere editie moeten staan, wat we nu graag gecorrigeerd zien.

Tot slot dan nog: dit is dit de laatste editie met hoofdredacteur Mariska Kret. Zij verlaat ons voor het
penningmeesterschap van NvP. Namens de redactie wil ik haar graag bedanken voor twee jaar inzet
als hoofdredacteur, en veel succes wensen met haar nieuwe taken. En u als trouwe lezer natuurlijk
veel leesplezier met deze editie van de Psychonoom.

Rudy van den Brink, namens de redactie:

Bram Heerebout,
Lisanne Huis in ’t Veld
Mariska Kret,
Karen Schuil,
Michiel Spapé
Lisa Vandeberg
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Gevaarlijke Psychologie
Geestverlichters, door Richard Ridderinkhof

Nieuwlichterij, dat was het. Volgens de heersende elite.
Aanvankelijk. Maar al snel ontketende de evolutieleer een
revolutie, in zo’n beetje alle levenswetenschappen. Spannende
tijden, heftige polemieken, kwaadsprekerij; het duurde best wel
even eer de vakbroeders ook de verstrekkender implicaties
omarmden. Om over de clerus maar te zwijgen.

Andere velden waren er vlotter bij: vooral de psychologie
stond binnen de kortste keren op zijn kop. De evolutietheorie, en
dan vooral haar voornaamste proponent Charles Darwin, drukte
al snel een stevig stempel op de transformatie van metafysica
naar (jawel) psychonomie. Vragen als “hoe is het allemaal zo
gekomen” wierpen een nieuw licht op vraagstukken rond
lichaam en geest. Emoties, bewustzijn, instincten, vrije wil; ze
zouden voorgoed in een ander perspectief staan. De
stroomversnelling hield pakweg een halve eeuw aan, en trok
sporen die nog altijd richtinggevend zijn.

Erasmus Darwin, buste door W.J.
Coffee (1795)

Toch is Darwin bij de doorsnee
psychonoom niet zo gekend als prominent
richtingwijzer. En vliegt Darwin al onder onze
radar, wat dan niet te denken van zijn
grootvader, Erasmus Darwin? Waar de
cyberwereld niet vergeet haar grondleggers te
eren als ze van hype naar hype buitelt
(overmorgen liggen de GoogleGlasses alweer
naast Hyves en MSN op het cyberkerkhof),
blinkt de hedendaagse psychologie, in dit mind
the brain tijdperk, minder uit in historisch
bewustzijn – je zou haast vergeten dat haar
wortels zich tot vóór het jaar 2000 uitstrekken.

Erasmus Darwin dus – miskend talent,
zelfs onder verstokte neurochauvinisten. Zijn
pogingen om mentale processen uit te leggen
in termen van neurale processen waren
bepaald modern. Vrijdenker was hij, maar toch
een tikje beducht voor de buzz –  zo  verlicht
was Engeland nou ook weer niet aan het eind
van de 18e eeuw. Verstopt in een addendum bij
zijn Zoonomia (1792) stelde hij dat gedachten
(de inhouden van de geest) niet los kunnen
bestaan van de bewegingen van neurale vezels
(nou vooruit, de hersenkennis had misschien
nog een paar stappen te zetten). Ideeën zijn
lichamelijke gevoelens; geen liefde zonder

fysieke lust, zeg maar. Embodied cognition,
toen al. Associaties tussen ideeën berusten op
neurale processen, niet op een transcendente
ziel. Het heersende dogma dat mentale
processen zich ontrekken aan de fysieke natuur
werd door Darwin ontzenuwd en, in bedekte
termen, als spookverhaal weggezet. No body,
never mind.

Nu mainstream, maar destijds gevaarlijk.
Want afwijkend van de traditionele metafysica.
En  dat  zou  hij  weten.  De  geest  was  door  God
gegeven, en wel aan de mens. Gelieve de geest
te zien als transcendent gegeven, los van het
(dierlijk) lichaam. Dat de mens zich dus
eigenlijk niet wezenlijk onderscheidde van het
dier, daar werd niet iedereen blij van. Zou er
toen al iemand geweest zijn die bevroedde tot
welk magistraal oratorium kleinzoon Charles
deze vroege etude van Erasmus later zou
oppimpen?

Dualistische dogma’s stelde je niet zomaar
ter discussie. Descartes was gerehabiliteerd,
maar rond 1800 was Spinoza nog altijd
verketterd; als je niet uitkeek dan kon je
zomaar beschuldigd worden van atheisme of,
erger nog, materialisme. Als de autoriteiten
(van kerk en overheid, dat liep nogal door
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elkaar) de censuur over je uitspraken dan kon
je het wel schudden. Descartes’ Error, daar had
je toen eens mee aan moeten komen. Ondanks
zijn voorzichtige aanpak werd de oude Darwin
voorlopig in de ban gedaan.

Na 1815 stond er zelfs, geloof het of niet,
gevangenisstraf op het publiceren van
materialistische geschriften. Gevaarlijke
psychologie. In 1819 was de gerespecteerde
chirurg  William  Lawrence  zo  vermetel  om,  in
de geest van Darwin, te schrijven dat
krankzinnigheid een fysiologische stoornis is in
plaats  van  een  aandoening  is  van  de  ziel.  Het
kostte hem zijn baan. Wouter Buikhuisen kan
er over meepraten. Onder aanvoering van
inquisiteur Piet Grijs buitelde de natie over
hem heen – zijn onvergeeflijke misdaad: hij
had het gewaagd te veronderstellen dat aan de
criminele geest misschien wel een afwijkend
brein ten grondslag lag. Buikhuisen trok zich
terug uit de wetenschap en sleet zijn verdere
dagen in het antiekhandeltje van zijn vrouw.
Nooit echt gerehabiliteerd. Dick Swaab werd
nog maar 20 jaar geleden bijna gestenigd
vanwege  zijn  homokwab,  maar  is  nu  een
gevierd voortrekker en popularisator. Het kan
verkeren.

Wetenschappers wisten zich dus
gemuilkorfd, begin 19e eeuw. Fictieschrijvers
daarentegen konden weinig kwaad, en
mochten wat meer vrijuit spreken. Ook over
gevoelige zaken als de lichaam-geest kwestie.
In  1822  ging  Ernst  Hoffmann  los  met Meister
Floh, een fantasie waarin je met een
wonderbaarlijke microscoop recht in
andermans brein kon kijken (GoogleGlasses
avant la lettre). Of eigenlijk in andermans ziel,
want je kon gedachten gelezen uit de
bewegingen van de neurale vezels. Een
rechtstreekse verwijzing naar onze Darwin. De
Pruissische politie nam het manuscript
weliswaar in beslag, maar na verwijdering van
een gewraakte passage (waarin Hoffmann een
Berlijnse magistraat op al te brutale wijze
belachelijk maakte) mocht het alsnog
gepubliceerd – met Darwiniaans
gedachtengoed en al. Hij wel.

Nog meer explicit content treffen  we  bij
Mary Shelley. U kent haar boek wel, van de
film, en dan vooral de onvergetelijke vertolking

door  Boris  Karloff  in  1931.  Maar  het  boek zelf
uit  1818  is  zeker  zo  meesterlijk: Frankenstein.
Niet vernoemd naar het monster, trouwens,
maar naar zijn schepper: Dr. Frankenstein.
Briljant maar bezeten, strevend naar
schoonheid en perfectie. Ons aller rolmodel,
zeg maar. Op wonderbaarlijke wijze slaagt hij
er in een lijk tot leven te brengen. Met lekker
veel bliksem; de fantasie was niet weinig
geprikkeld door Galvani’s ontdekking dat dooie
kikkers levensecht bewegen als je ze onder
stroom zet. Maar Frankenstein’s droom zou
snel in een nachtmerrie verkeren, want zijn
schepping blijkt verre van volmaakt. Als zijn
schepper vlucht in afgrijzen, trekt het levende
lijk de wijde wereld in. Het androïde monster
leert de betekenis van taal en van gevoelens,
als hij huiselijke scènes begluurt. “I perceived
that the words they spoke sometimes
produced pleasure or pain, smiles or sadness,
in the minds and countenances of the hearers.”
Maar woorden als goed en kwaad brengen
hem in verwarring – hij kan de betekenis ervan
niet  invoelen.  Denk Darwin.  Als  hij  gesnapt  en
verjaagd wordt (rejection hurts; zijn anterior
insula doet het kennelijk nog goed) ontvouwt
zich het verhaal van kwaad tot erger. Rousseau
all over again: we worden niet slecht geboren,
we worden slecht gemaakt. (Shelley kende
haar klassieken.)

De metafysica schreef voor dat de
transcendente begrippen goed en kwaad niet
afhangen van ervaring (en al helemaal niet van
gevoelens als pleasure and pain). Shelley
onderstreepte dat ideeën pas inhoud krijgen
als ze gepaard gaan met gevoelens zoals je die
lichamelijk ondergaat. De echo van Erasmus; zij
kwam  er  mee  weg.  Misschien  juist  wel  omdat
het niet goed afliep. In een voorwoord
ontboezemt echtgenoot Percey Shelley dat
inspiratiebron Darwin daadwerkelijk de
mogelijkheid van androïden voorzien had.
Percy Shelley werd zelf overigens beschuldigd
van blasfemie en opruiing vanwege zijn gedicht
Queen Mab uit 1813, waarin hij schreef: “There
is neither good nor evil in the universe,
otherwise  than  as  the  events  to  which  we
apply these epithets have relation to our own
mode of being”. Je moest het ook weer niet te
bont maken. Er zijn grenzen, zelfs aan de fictie.

G
evaarlijke Psychologie
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Doodzwijgen  werkt  maar  voor  zo  lang  als
het duurt. Toch zou er nog heel wat water door
de  Rijn  stromen  eer  de  geest,  eenmaal  uit  de
fles, zich ook wetenschappelijk in het lichaam
verankerde. Frankenstein gaf het lichaam de
geest,  en  zie,  het  ging  mis;  Erasmus  Darwin
schonk  de  geest  een  lichaam,  en  zie,  alles
kwam  goed  –  uiteindelijk.  Pionier,  mag  dat

gezegd? Ergens in mij schuilt een
neuromanticus.

--RR

Voor deze uiteenzetting heb ik dankbaar gebruik gemaakt van talloze bronnen, waarvan er één
speciale vermelding verdient: het onvolprezen (maar zelden gelezen) “From Soul to Mind” van Edward
Reed (1997).  Geschiedenis maar dan niet saai.
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Zuid-Afrika
Veel psychonomen verlaten Nederland om onderzoek te
doen in een ander land. Wij spraken met verschillende
Nederlandse onderzoekers, werkzaam op plekken over de
hele wereld. Als eerste: David Terburg. Hij promoveerde
vorig jaar aan de Universiteit Utrecht, waar hij nog steeds
werkt als post-doc. Daarnaast heeft hij een aanstelling bij
University of Cape Town, in Zuid-Afrika. Hij doet sociaal
neurowetenschappelijk onderzoek en is specifiek
geïnteresseerd in emotioneel, agressief en angstig gedrag.
Voor zijn onderzoek maakt hij gebruik van toediening van
hormonen zoals testosteron, cortisol en oxytocine, en kijkt
vervolgens naar het effect daarvan op gedrag, fysiologie en
maten van hersenactiviteit, zoals EEG en fMRI.

David Terburg

Hoe ben je in Kaapstad terecht gekomen?

In 2007 ben ik voor mijn PhD onderzoek
gaan doen in samenwerkingsverband met de
University of Cape Town. In Zuid-Afrika is een
zeldzame en voor mijn onderzoek relevante
patiëntengroep aanwezig met een genetisch
defect waardoor schade aan de amygdala
ontstaat. Na verloop van tijd ben ik betrokken
geraakt bij meer onderzoek en ben ik ook
studenten en AIOs gaan begeleiden, wat
uiteindelijk tot een post-doctorale aanstelling
heeft geleid.

Wat is je het meeste opgevallen tijdens je
werk in Afrika?

De Zuid-Afrikaanse manier van doen is
anders dan de Nederlandse. Er heerst een
zuidelijkere mentaliteit: Mensen zijn wat losser
en afspraken worden soms niet nagekomen.
Daar moet je rekening mee houden en je op
aanpassen. De afdeling waar ik werk,
Psychiatry and Mental Health, heeft historisch
ook geen onderzoekstraditie. Ze weten daar
meer van patiënten en ziektebeelden.
Onderzoekskennis ontbrak enigszins, en
zodoende ben ik daar terecht gekomen.

Zuid-Afrika heeft natuurlijk een beruchte
geschiedenis qua apartheid. Is daar vandaag
de  dag  nog  iets  van  te  merken  in  de
academische cultuur?

Je  merkt  het  wel.  Die  dingen die  je  in  het
land ziet, zie je ook terug op de universiteit. Je
moet er zeker rekening mee houden en
voorzichtig zijn. Je wilt mensen niet op de
tenen trappen. Men is er heel erg gespitst op
dat soort ethische vraagstukken. Er zit ook wel
een verschil tussen universiteiten. University of
Capetown bijvoorbeeld is van oorsprong een
vrij gemengde universiteit, dus alle
bevolkingsgroepen kun je er vinden. Dat merk
je in de sociale omgang. Stellenbosch
University daarentegen is van oorsprong meer
een elite-universiteit, maar neigt nu ook meer
naar gemixt.

Wat is kenmerkend voor onderzoek in Zuid-
Afrika?

Wat misschien kenmerkend is, is
onderzoek naar de identiteit van het land.
Waar mensen in gestimuleerd worden is het
profileren van Zuid-Afrikaans onderzoek.
Onderzoek  wat  te  maken  heeft  met  Zuid  -
Afrika zelf, bijvoorbeeld met
bevolkingsgroepen. Het land ziet zichzelf als
een underdog ten opzichte van Europa en de
VS, en daardoor willen ze zich neerzetten als
een leidende universiteit binnen Afrika. In
Nederland is er een minder sterke
profileringdrang, omdat het cultureel
samenvalt met West-Europa.

Zuid-Afrika
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Wat is voor jou de grootste meerwaarde van
je buitenlandervaring?

Het  is  altijd  goed  om  op  een  andere
afdeling te werken, en zeker om internationale
contacten op te doen. Ik moest wennen aan de
werkcultuur in Zuid-Afrika, wat ik zeker
waardevol vind. Onderzoek kan ook op een
andere manier,  en hoeft  altijd  niet  zo  strak  en
gespannen als het soms in Nederland gaat. Het
is minder druk, en dat is prettig. Onderzoek
doen  daar  is  soms  wel  moeilijker.  Ik  reis
bijvoorbeeld soms af naar de woestijn in het
noorden van Afrika. Dan neem je een hoop

apparatuur mee, en kan de stroom uitvallen.
Daardoor  wordt  je  goed  in  het  oplossen  van
problemen.  Het  is  leuk  om  te  merken  dat
onderzoek niet vanzelf hoeft te gaan, maar het
uiteindelijk toch allemaal wel goed komt. Ik
heb  zeker  geleerd  om  te  improviseren  als  er
dingen mis gaan, anders loopt je onderzoek
vast.

Waar zie jij jezelf over vijf jaar?

Ik denk niet dat ik permanent in Afrika zou
willen werken, al zal er zeker nog wel
onderzoek doen en met de University of Cape
Town samenwerken.

“Deze foto is genomen in 2009 op tien passen afstand van onze provisorische testruimte in Springbok,
Zuid-Afrika”
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Israël
Marieke Roskes behaalde in 2008 haar MA in sociale
psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waarna
ze verder ging met haar PhD, aan de Universiteit van
Amsterdam. Deze behaalde ze in februari dit jaar. Samen
met haar Israëlische partner vertrok ze naar Israël, waar ze
nu werkzaam is als assistent professor aan de Ben Gurion
Universiteit van de Negev, in Israël.

Marieke Roskes

Kun je iets over je onderzoek vertellen?

Mijn onderzoek gaat over motivatie: de
verschillende doelen die mensen nastreven, en
vooral of dat positieve dingen zijn die je
probeert te bereiken zoals succes, of
negatieve,  die  je  wil  vermijden.  Die
verschillende doelen hebben invloed op hoe
mensen presteren. In mijn onderzoek richt ik
me vooral op creatieve prestaties. Wanneer
mensen succes nastreven durven ze meer
risico te nemen en zijn flexibeler dan wanneer
ze falen proberen te voorkomen en juist heel
voorzichtig en systematisch te werk gaan
omdat er anders wel eens wat mis zou kunnen
gaan. Voor mensen die heel
systematischdenken is het harder werken en
vermoeiender om tot creatieve prestaties te
komen.

Ik kan me voorstellen dat het in bepaalde
situaties  juist  goed  kan  zijn  om  je  meer  te
focussen op de negatieve aspecten van een
bepaald doel. Klopt dat?

Ja, gericht zijn op positieve uitkomsten en
succes en je breed open stellen voor nieuwe
dingen, bevorderen creativiteit. Maar als het
belangrijk is om nauwkeurig te zijn, dan is die
andere kant juist beter. Wanneer je de
boekhouding controleert moet je bijvoorbeeld
letten op details en mag je dingen niet over het
hoofd zien. Mensen verschillen erg in hoeverre
ze  van  nature  geneigd  zijn  om  alert  te  zijn  op

mogelijke kansen op succes, of juist op het
spotten van mogelijke gevaren en risico’s.
Maar ook de situatie telt: na de aankondiging
van een ontslagronde is iedereen meer op zijn
hoede! In mijn onderzoek konden mensen
bijvoorbeeld soms punten winnen (streefdoel)
en soms punten verliezen (vermijdingsdoel).
Als er iets te verliezen is, worden mensen meer
gefocust en systematisch. Die systematische
aanpak is vrij intensief, en zorgt ervoor dat
mensen snel overladen worden. Mensen met
een vermijdingsdoel kunnen daarom niet zo
goed presteren als ze onder tijdsdruk werken
of meerdere taken tegelijk moeten doen.

Naar welke kant neig jij meer?

Bij anderen zie ik dat makkelijker dan bij
mezelf! Iedereen heeft een beetje van beide
kanten en heeft dat ook nodig. Maar...ik ben
naar Israël verhuisd (deels vanwege mijn
Israëlische vriend), en ik ben optimistisch.
Misschien is dat een indicatie dat ik meer naar
de ‘streef’ kant neig?

Wat is kenmerkend voor onderzoek in Israël?

Er zijn relatief veel mensen betrokken bij
onderzoek naar hoe mensen tot bepaalde
oordelen  of  beslissingen  komen.  Op
congressen kom ik Nederlanders, Amerikanen
en Israëliers tegen dus mijn onderzoeksgebied
is in Israël goed vertegenwoordigd. Een nadeel
aan het onderzoeksklimaat in Israël is dat alles

Israël
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in het Hebreeuws is. In Nederland zijn alle
praatjes  in  het  Engels  omdat  er  veel
buitenlanders zijn. Op mijn faculteit (ca. 70
mensen), ben ik de enige buitenlander! Een
ander verschil is dat terwijl mensen in Israël
opscheppen dat ze het hele weekend hebben
doorgewerkt, mensen in Nederland met een
gerust hart kunnen zeggen dat ze het hele
weekend aan ontspanning hebben gedaan.
Maar voor de rest is het niet heel anders dan in
Nederland.

Is de politieke situatie van Israël van invloed
op het soort onderzoek dat er wordt gedaan?

Er wordt veel onderzoek gedaan naar
inter-groeps relaties en onderhandelingen.
Voor psychologen is dit een enorm
interessante plek om te zijn! Twee maanden
geleden was het erg onrustig. De universiteit
was  anderhalve  week  dicht.  Een  collega  en  ik
hebben toen onderzocht of mensen tijdens
crisistijd politieke leiders anders gaan
beoordelen. De politieke situatie schept dus
ook kansen voor onderzoek.

Hoe zou jij Israëliërs beschrijven?

Als drama-queens! Israëliërs zijn uitbundig
in  hun  emoties  en  heel  direct.  Als  er  iets  mis
gaat lijkt het het einde van de wereld. Ik heb
moeten  leren  om  dat  te  filteren.  Een  paar
seconden na de hectiek en drama is iedereen
ineens weer dikke vrienden. Het is in ieder
geval nooit saai, en het is makkelijk om contact
te  maken  met  Israëliërs.  Dat  komt  ook  omdat
er  minder  regels  zijn.  Daardoor  is  er  veel
flexibiliteit  en  zit  je  niet  zo  vast  aan
protocollen. Het nadeel is dat ze niet goed zijn

in plannen. Ik probeer mijn collega’s soms te
“vernederlandsen”. Ik heb al bereikt dat ze nu
op tijd komen op meetings! Aan de andere
kant moet ik ook accepteren dat het anders
gaat dan in Nederland en me aanpassen.
Israëliers zijn trouwens best creatief: ze zijn
heel ondernemend, nergens zijn er zoveel
start-ups in het bedrijfsleven als in Israël.

Is het niet vreemd dat Israëliërs, die vaak
een voortdurende dreiging voelen, wel
creatief zijn? Zou je op basis van jouw
onderzoek niet het tegenovergestelde
verwachten?

Voor de meeste mensen is  die  dreiging in
het dagelijks leven niet aanwezig. Twee
maanden geleden wel, toen het even mis ging
en er raketten door de lucht vlogen. Maar over
het algemeen valt dat mee. Aan de andere kant
heb ik ook het idee dat mensen juist door de
politieke situatie meer een ‘pluk de dag’
mentaliteit hebben en minder vooruitkijken en
plannen.

Wat is voor jou de grootste meerwaarde van
je buitenlandervaring?

Mijn  netwerk  is  erg  vergroot  en  mijn  blik
verwijd doordat de mensen met wie ik hier
samenwerk op een andere manier zijn
opgeleid. Ze hebben andere middelen tot hun
beschikking gehad en de omstandigheden zijn
anders. Dat roept allemaal interessante nieuwe
vragen op.

Waar zie jij jezelf over vijf jaar?

Of in Israël, of in Nederland. Ik vind het
belangrijk om famillie in de buurt te hebben.

Isr
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Spanje
Martijn Baart promoveerde in Tilburg, ontving een Rubicon post-
doc beurs en vertrok naar het Basque Center on Cognition, Brain
and Language (BCBL).

Martijn Baart

Kun je iets over je onderzoek vertellen?

De titel van mijn project is “Unraveling the
time course of phonetic binding.” Ik gebruik
EEG om te onderzoeken wanneer lexicale
informatie van gesproken woorden verwerkt
wordt op basis van wat je ziet. Mijn
proefschrift ging over audiovisuele spraak, en
nu betrek ik daar dus ook het lexicon bij.

Waarom heb je deze plek gekozen?

Er zijn drie redenen: het lab staat hoog
aangeschreven, ik wilde graag ervaring opdoen
in het buitenland, en de mogelijkheid om
samen te werken met Arthur Samuel. Zijn
onderzoek sluit heel nauw aan bij mijn
interesse en andersom natuurlijk ook. Dit is
voor  mij  een  uitgelezen  kans  om  van  hem  te
leren en met hem samen te werken.

Beschrijf het onderzoeksklimaat in Spanje
eens?

Dat is lastig. Spanje is namelijk groot en ik
kan alleen maar aangeven hoe men bij BCBL
werkt. Omdat het BCBL in Baskenland ligt,
houden de meeste onderzoekers zich bezig
met tweetaligheid (Baskisch vs. Spaans). Maar
er wordt ook onderzoek gedaan naar
bijvoorbeeld dyslexie en taalontwikkeling in
baby’s. Het onderzoek binnen het BCBL is erg
breed qua methoden en er werkt in totaal een
man of 60. Naar mijn beleving is de strakkere
hiërarchie binnen de instelling een verschil met

Nederlandse onderzoeksinstellingen. Er wordt
bijvoorbeeld geen enkel experiment gestart
zonder dat er een aantal presentaties aan
voorafgaan en er officieel goedkeuring is van
een wetenschappelijke commissie.

Heeft het voordelen dat het
onderzoekscentrum niet verbonden is aan een
universiteit?

Er zitten denk ik niet echt duidelijke voor-
of nadelen aan. Het centrum heeft zijn eigen
Masteropleiding die volledig wordt verzorgd
door BCBL-medewerkers. Wat dat betreft lijkt
het  BCBL  wel  wat  op  een  universiteit  maar
studenten lopen niet zomaar binnen.

Waar  verbaasde  je  je  het  meest  over  in  je
eerste werkweek?

Lunch is heilig! Mensen in Spanje
beschouwen de lunch als de belangrijkste
maaltijd van de dag en nemen vanaf een uurtje
of  14:00  dan  ook  uitgebreid  de  tijd  om  te
lunchen. Maar daar moet bij gezegd worden
dat veel collega’s tot 19.00-19.30 aanwezig
zijn. Een negen tot vijf mentaliteit heerst hier
totaal niet.

Kloppen de stereotypen over Spanjaarden?

Nou, voor het BCBL geldt “Mañana,
mañana” in ieder geval niet. Als er iets
geregeld moet worden gaat dat altijd vrij snel,
mits je de juiste lijntjes binnen de hiërarchie

Spanje
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volgt. Spanjaarden zijn wat opener dan
Nederlanders maar Basken juist weer niet. En
ook het beeld dat het economisch heel erg
slecht  gaat  in  Spanje  klopt  eigenlijk  niet  voor
Baskenland. De werkloosheid is hier
vergelijkbaar met Nederland en de stad waar ik
woon (San-Sebastian) is één van de duurste
steden in Spanje.

Wat zijn de leuke en minder leuke kanten aan
werken in BCBL?

Wat ik erg leuk vind is de diversiteit van de
onderzoekers hier. Er is enorm veel kennis
aanwezig en je kunt bij iedereen terecht. De
faciliteiten zijn spik-splinternieuw en als je iets
wilt aanschaffen voor je onderzoek is dat
eigenlijk nooit een probleem. Daar komt bij dat
het  leven  hier  erg  aangenaam  is.  Je  bent
binnen 10 minuten bij de zee, de bergen zijn

prachtig en het eten (Pintxos!) is verrukkelijk.
Wat dat betreft mis ik Nederland niet!

Maar Spanje is natuurlijk geen
Nederland... De mensen thuis zijn toch ver
weg, vooral gevoelsmatig.

Als iemand je komt opzoeken en vraagt of hij
iets  voor  je  kan  meenemen.  Wat  zal  het  dan
zijn?

Een peperkoek, een pakje zuurkool en een
rookworst!

Waar zie jij jezelf over vijf jaar?

Hm, moeilijke vraag. Vijf jaar is best lang.
Ik zou het zeker niet erg vinden om hier nog
een paar jaar te blijven. Maar over vijf jaar...ja,
dan zou ik toch wel terug willen zijn in
Nederland.

Donostia/San Sebastián, Baskenland
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Australië
Steve Janssen begon zijn carrière op
de UvA waar hij in 2007
promoveerde. Met een Rubicon in
zijn zak vertrok hij naar de VS (Duke
University), wat hij na twee jaar
inruilde voor Japan (Hokkaido
University). Twee jaar later
verhuisde hij naar Adelaide
(Australië) en begon als post-doc bij
Flinders University.

Steve Janssen

Mijn  idee  van  dit  interview  was  om  5
Nederlanders op 5 continenten te
interviewen. Maar jij hebt bijna alle
continenten al gehad! Hoe is dat zo gekomen?

Na mijn promotie kreeg ik de kans om
naar de VS te gaan. Daarna wilde ik terug naar
Nederland,  maar  ik  kreeg  een  JSPS  beurs  in
Japan.  En  ik  wilde  wel  eens  kijken  of  dat  land
mij zou bevallen, aangezien mijn vrouw
Japanse is. Japan is me goed bevallen! Maar
mijn  Japans  is  niet  goed  genoeg  om  les  te
geven en bovendien is de kans om daar een
eigen lab op te zetten erg klein. Gelukkig kreeg
ik een mooie kans in Australië. Ze hadden een
beurs voor me, ik kende daar mensen met wie
ik  dolgraag  wilde  werken  en  het  klimaat  trok
me  aan.  Wie  weet  kan  ik  hierna  in  Nederland
aan de slag.

Kun je iets over je onderzoek vertellen?

Tot nu toe heb ik me vooral gericht op de
zogeheten “reminiscence bump”. Waarom
hebben we zoveel herinneringen aan onze
tienerjaren? Dat onderzoek is vrij succesvol
geweest,  maar  ik  wilde iets  nieuws.  Nu doe ik
onderzoek naar de levendigheid en valentie
van herinneringen. Mijn onderzoek toont aan
dat ‘gezonde’ mensen levendige positieve

herinneringen hebben, terwijl negatieve
herinneringen zijn afgevlakt. Hierdoor voelen
de positieve herinneringen dichterbij dan de
negatieve. Mensen met een trauma voelen zich
juist heel dicht bij de traumatische gebeurtenis
en hebben last van flashbacks, terwijl bij
mensen met depressie zowel de positieve als
de negatieve herinneringen zijn afgevlakt. Ik
doe voornamelijk onderzoek met
studentenpopulaties. In deze groepen is er
voldoende variatie, die ervoor zorgt dat ik kan
speculeren over patientenpopulaties, zoals
PTSS of depressie. Proefpersonen vullen
verschillende vragenlijsten in, zoals de “White
Bear Suppression Inventory”, en ik gebruik
speciale software om de woorden die
proefpersonen gebruiken te analyseren. De
software telt bijvoorbeeld het aantal keren dat
een  proefpersoon  het  woord  “ik”  of  “mij”
gebruikt. In feite hanteer ik een cognitieve
benadering voor klinische problemen.

Wat  is  kenmerkend  voor  onderzoek  in
Australië?

Experimenteel onderzoek is hier minder
ontwikkeld dan in Nederland. Het onderzoek
lijkt hier meer toegepast. Ik werk bijvoorbeeld
veel samen met goede clinici. En als je kijkt
waar overheidsgeld naar toe gaat, dan is dat

Australië
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vooral naar onderzoek over bijvoorbeeld
cognitieve veroudering, body image en
slaapproblemen. Op conferenties is de
forensische psychologie sterk
vertegenwoordigd.

In Australië zijn veel problemen met
Aboriginals. Zijn daar interventieprogrammas
voor?

Het percentage aboriginals is lager dan je
zou denken: 2.5%, maar er zijn meer dan 50
stammen met hun eigen taal en gebruiken. Er
zijn inderdaad problemen: weinig integratie,
hoge werkeloosheid, alcoholmisbruik en
criminaliteit. Van collega’s heb ik gehoord dat
het moeilijk is om aboriginals te bereiken en
hun medewerking te krijgen. Een ander
probleem is dat bestaande vragenlijsten vaak
onbruikbaar zijn voor deze populatie omdat
hun manier van denken zo anders is dat ze de
vragenlijsten vaak niet goed begrijpen. Veel
Australiërs in de outback zijn redelijk rechts en
ondersteunen initiatieven om aboriginals te
helpen niet, al probeert de regering het wel
met bijvoorbeeld speciale studiebeurzen.

Wat  valt  je  het  meeste  op  op  je  werk  in
Australie?

Toen ik begon op Flinders University kreeg
ik een enorm uitgebreide introductie van de
Human Resource afdeling over al mijn rechten
als werknemer: deeltijd werken,
ouderschapsverlof, dat soort dingen. Ze
houden hier van hard werken, maar vinden het
belangrijk om de mensen te beschermen.
Eigenlijk  lijkt  het  qua  sfeer  op  de  UvA.  Als  je
een publicatie hebt, dan is iedereen blij voor je.
In de VS waren ze competitiever en jaloerser.

Wat zijn de leuke en minder leuke kanten aan
werken in Australië?

De minst leuke kant is dat het erg ver weg
is van famillie en vrienden en dat je hier dieren
hebt die je kunnen doden: slangen, krokodillen,
spinnen, haaien, kwallen. De leuke kanten zijn
de gemoedelijke sfeer, de goede
arbeidsvoorwaarden, en zoals ik al zei: het
klimaat. En ze hebben ook leuke dieren zoals
koalas en kangoeroes! Op mijn werk is het
super dat ik hier mijn eigen lab heb kunnen
opzetten. Ik heb mijn eigen onderzoeksruimte
en  krijg  dit  jaar  voor  het  eerst  mijn  eigen
studenten.

Hoe zou jij Australiërs omschrijven?

De mensen zijn erg op zichzelf. Ze hebben
niet  veel  nodig  om  gelukkig  te  zijn.  Ze  zijn
vriendelijk,  maar  het  is  soms  moeilijk  om  met
ze in  contact  te  komen.  Het  is  makkelijker  om
met buitenlanders vrienden te worden dan
met Australiërs. Ze zijn ook vrij direct. Ze lijken
wel een beetje op Nederlanders.

Wat  is  de  grootste  meerwaarde  van  je
buitenlandervaring?

Mijn schrijven is veel beter geworden.
Niet alleen grammaticaal, maar ik heb geleerd
om een helder verhaal te schrijven. Wat ik ook
geleerd  heb  is  om  te  plannen,  maar  me
tegelijkertijd niet blind te staren op of dat plan
wel gaat lukken of niet. Zoals John Lennon zei:
Life is what happens to you while you are
making other plans.

Als iemand je komt opzoeken en vraagt om
iets  voor  je  mee  te  nemen,  wat  zal  het  dan
zijn?

Indonesisch eten.

Indonesisch eten? Geen stamppot?

Oh, alsjeblieft niet zeg!
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Verenigde Staten
Suzanne Oosterwijk is twee

weken terug op de UvA en blikt
terug op twee-en-een-half jaar post-
doc in Boston.

Suzanne Oosterwijk

Waarom heb je voor de VS en voor dit lab
gekozen?

Ik heb de afgelopen twee jaar gewerkt
met  Lisa  Feldman  Barrett  in  het
Interdisciplinary Affective Science Laboratory.
Haar theorie gaat uit van het idee dat emoties
ontstaan wanneer interne en externe sensaties
als zodanig worden gecategoriseerd. Hierin is
de interactie met conceptuele kennis cruciaal.
In het brein wordt dit proces ondersteund door
gedistribueerde netwerken die niet specifiek
zijn voor emotie. Deze ideeën sluiten nauw aan
bij mijn PhD onderzoek naar de belichaming
van emotieconcepten. Ik ben met een Marie
Curie beurs naar Boston gegaan om
neuroimaging  te  leren  en  dat  is  heel  goed
gelukt.  Er  gaat  een  nieuwe  wereld  voor  je
open, als je neuroimaging leert! Het leuke aan
dit lab vind ik dat het erg interdisciplinair is en
dat mensen vanuit verschillende invalshoeken
onderzoek doen naar emotie.

Wat zou er gebeuren als je iets vindt wat haar
theorie ondermijnt?

Dat  is  nooit  een  probleem  geweest.  Haar
theorie is niet rigide, maar blijft in beweging en
wordt steeds verder uitgebreid. Bovendien is
haar  werk  zo  breed  -de  een  werkt  met

fysiologische maten, de ander kijkt naar
effecten van leeftijd, de ander focust op
binocular rivalry- dat je elkaar nooit in de weg
zit maar juist van elkaar kunt leren.

Hoe heb je deze theorie toegepast in jouw
experimenten?

In mijn experiment hebben we mensen
verschillende scenarios gegeven, bijvoorbeeld:
je zit in een bootje op de oceaan, de motor valt
uit  en  er  is  storm  op  komst.  Proefpersonen
werd terwijl ze in de MRI scanner lagen,
gevraagd zich te focussen op de lichamelijke
sensaties, op de emotie, of op de gedachten
die ze bij de situatie hadden. We vonden dat
het “salience” netwerk dat geassocieerd is met
de detectie van saillantie en de representatie
van lichamelijke signalen sterker actief was
wanneer mensen focusten op lichamelijke
sensaties en emoties. Het “default” netwerk
was sterker actief wanneer mensen gedachten
genereerden. Deze studie is vorig jaar
gepubliceerd. In een volgende studie heb ik
proefpersonen onjuiste feedback gegeven door
ze te laten geloven dat ik op basis van hun
hersenactiviteit kon zien welke emotie zij
ervaarden. Ik liet ze twee keer bepaalde
plaatjes  zien.  De  tweede  keer  zei  ik

Verenigde
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bijvoorbeeld: bij dit plaatje voelde je walging.
Ik heb gekeken hoe verschillende vormen van
feedback in het brein verwerkt worden.

Wat is je het meest opgevallen in de VS?

Toen ik  aankwam was het  heel  warm! En
de campus op Boston College was groot, leeg
en ongezellig. Het was zomer en alles was
dicht. Toen we overgingen naar Northeastern
was het veel beter, dat zat in het centrum van
Boston.  Wat  me  is  opgevallen  is  dat  de
Amerikaanse onderzoekscultuur heel
dynamisch is; het biedt onderzoekers veel
kansen. Nieuwe onderzoeksideeën worden
snel uitgevoerd, er is betrekkelijk veel geld en
onderzoekers kijken ook naar andere
onderzoeksvelden en wetenschapsdisciplines
voor nieuwe samenwerkingen. Wat ook opvalt
in vergelijking met Nederland, is dat de
werkethiek  anders  is.  Ook  ’s  avonds  en  het  in
weekend  wordt  er  van  je  verwacht  dat  je  je
email checkt. En mensen gaan nauwelijks op
vakantie, terwijl je in Nederland vakantiegeld
krijgt!

Welke stereotypen over Amerikanen zag je
bevestigd?

Ze betalen daar veel minder belasting en
dat  zie  je  onder  meer  terug  aan  de  staat  van
het openbaar vervoer. Terwijl als het sneeuwt,
daar alles wel gewoon rijdt, in tegenstelling tot
in Nederland! Ja, en het bekende verhaal dat
als een Amerikaan vraagt “how are you?”, en je
gaat vervolgens vertellen hoe het met je gaat,
dan zie je ze denken: “ja, maar dat was niet de
bedoeling!” En oh ja, en er zijn in de
supermarkt bijna alleen maar suikervrije
toetjes te krijgen!

Over eten gesproken, wat heb je het meest
gemist?

Ik kreeg af en toe pakketjes met
pepernoten en stroopwafels, maar wat ik echt
het meest gemist heb is brood. Ze kunnen daar
gewoon geen brood maken! Goed bruin brood,
en lekkere kaas...

Wat was de grootste bijdrage van jouw
verblijf in het buitenland?

Mijn internationale netwerk is enorm
uitgebreid.  Ik  vind  het  heel  waardevol  dat  ik
veel bijzondere mensen heb leren kennen waar
ik collaboraties mee heb opgezet over
uiteenlopende onderwerpen. Ik blijf vanuit
Nederland zeker met mijn Amerikaanse
collega’s samenwerken.

Waar zie je jezelf over 5 jaar?

In Nederland, als onderzoeker. Ik heb mijn
vriend, vrienden en famillie erg gemist in
Amerika.
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Over de Vloer Bij
Vodafone: Een Uitstapje

Het is altijd leuk eens te kijken wat voor experimenteel psychologisch
onderzoek er zoal plaatsvindt in Nederland buiten de academische wereld.
Eerder bezochten wij Philips en Unilever. Dit keer gingen we op bezoek bij
Vodafone. Vooraf werd ons al duidelijk dat er eigenlijk niet echt psychologische
experimenten worden uitgevoerd. Wel doen psychologen er onderzoek. Maar
waarnaar dan precies? En hoe? En hoeveel maak je daarbij gebruik van je
psychologische kennis? Vol vragen komen wij aan.

We hebben een afspraak met Gunes
Kantaroglu. Zij behaalde in 2010 haar Cognitive
Science master titel aan het UvA Cognitive
Science Center Amsterdam. Ze besloot de
academische wereld achter zich te laten en
past nu haar onderzoeksvaardigheden toe bij
de afdeling ‘Customer Value Management -
Development & Analytics’ van Vodafone. Hier
werken mensen met heel verschillende
achtergronden, van sociologen en psychologen
tot  Masters  in  de  marketing,  economie  of
Computer Science. Haar functie luidt
‘Marketing Insight Specialist’. Wij zijn
benieuwd naar haar werkzaamheden en of zij
nog enig verband ziet met de cognitieve
wetenschap.

Het hoofdkantoor van Vodafone
Nederland is recent (sinds januari 2012)
gevestigd op het Amsterdamse
Oosterdokseiland, naast het Centraal Station.
De ontwikkeling van het Oosterdokseiland is in
volle gang. Straatnaambordjes ontbreken nog.
Waar  is  nou  toch  precies  die  Simon
Carmiggeltstraat? Dan maar aan een
bouwvakker gevraagd. “Daar tussen het hotel
en het Vodafone gebouw”, is zijn antwoord.
Wij weten genoeg.

Na ons gemeld te hebben worden we
hartelijk ontvangen door Gunes en zij neemt
ons mee naar de kantine op de bovenste
verdieping. Het uitzicht over het IJ en de stad is
fenomenaal.

Terras met uitzicht over het IJ bij Vodafone

Vodafone is een Brits bedrijf dat
wereldwijd actief is en eigen
communicatienetwerken beheert in meer dan
30 landen. In Nederland is Vodafone na KPN de
grootste aanbieder van mobiele telefonie. Ze
hebben rond de vijf miljoen klanten en 2800
werknemers en 88 winkels. Die enorme groep
klanten vormt al snel een anonieme massa. Op
de afdeling van Gunes probeert men om deze
in te delen zodat men met de sub-groepen
zinvol om kan gaan.

Gunes legt uit dat het de doelstelling is
van de afdeling om de grootst mogelijk waarde
te krijgen uit hun klanten en om de klanten
zich daarbij ook gewaardeerd te laten voelen.
Hiervoor houden zij zich bezig met de vraag
hoe zij langdurig goede relaties kunnen
onderhouden. Om nieuwe klanten te krijgen en

Vodafone
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een goede relatie op te bouwen moet initieel
worden geïnvesteerd. Het is daarom zaak
bestaande klanten zo lang mogelijk tevreden te
houden, zodat de investering uiteindelijk wordt
terugverdiend.

Er zijn nieuwe abonnees die in het begin
enthousiast van diensten gebruik maken en
veel activiteit vertonen. Echter, naarmate de
tijd  vordert  kan  dat  afvlakken.  Om  te
voorkomen dat je deze klanten kwijt raakt
moet  je  met  ze  blijven  communiceren.  Je  kan
ze een mooie aanbieding doen voor een nieuw
toestel of attenderen op een voordelig data
abonnement dat past bij hun verbruik. Maar
hoe bepaal je bij de juiste klant de juiste
aanbieding, de juiste toon, en, ook niet
onbelangrijk, het juiste moment? Er zijn
namelijk  ook  klanten  die  als  je  niet  met  ze
communiceert jarenlang probleemloos hun
abonnement betalen. Juist wanneer je aan hen
een aanbieding doet worden ze geprikkeld om
eens  te  gaan  vergelijken  met  wat  de
concurrent eigenlijk allemaal te bieden heeft
waardoor je ze dan misschien juist wel kwijt
raakt.

Het initiatief van een ‘onderzoek’ in de
klanten database bij Vodafone begint bij de
marketeers. Zij bepalen welke groep ze willen
bereiken en proberen die groep zo goed
mogelijk te beschrijven. Vervolgens gaan ze bij
Development  &  Analytics  aan  de  slag  om  met
de gegevens die ze hebben die groep te
selecteren. Dat is uitdagend. Hoewel de
klanten database enorm is, bestaat de data
slechts uit losjes gecorreleerde gegevens zoals
het belgedrag, het aantal sms’en dat ze
versturen of de hoeveel data die ze verzenden.
Anders dan Google of Facebook bezit Vodafone
geen inhoudelijke informatie over het
communicatieverkeer van haar klanten
(technisch gezien heeft Vodafone het recht
content-data zes maanden op te slaan. Maar
de afdeling van Gunes werkt daar niet mee; zij
werken alleen met de geaggregeerde data). De
inhoud van sms’en wordt niet gelezen en de
inhoud van het dataverkeer wordt niet
geanalyseerd. Het model mobiele telefoon dat
men gebruikt is echter wel bekend, en daarvan
is bekend dat dit een goede predictor voor
doelgroepen is. Dat verklapt of iemand een

‘early adopter’ is of een minimalist is die alleen
gebeld wil kunnen worden.

Het  is  dus  zaak  om  een  zo  goed  mogelijk
beeld te krijgen van de klanten aan de hand
van de database. Gunes vertelt enthousiast
over wat zij ‘calling groups’ noemt. Mensen
hebben vaak een vaste cirkel van familie en
vrienden met wie ze regelmatig telefonisch
contact hebben. Als je binnen zo’n groep een
‘spil’ kan identificeren, iemand die vaak het
initiatief neemt om de anderen te bellen, dan
zou het interessant kunnen zijn, juist die
personen een mooie aanbieding te doen.
Wanneer deze persoon over een product of
dienst positief is, lijkt dat aanstekelijk te
kunnen werken. Doorgaans worden
theoretische groepssegmenten bedacht,
hypotheses geformuleerd over die segmenten
en vervolgens onderzocht met de database. De
kwaliteit van de hypothese is lastig één op één
te koppelen aan het succes van de marketing
campagne die volgt. Een succesvolle campagne
is natuurlijk zeker een goede indicatie, maar
een andere factor die de kwaliteit van de
meting ook goed aangeeft is de ‘Net Promotor
Score’. Hiervoor wordt klanten de vraag
gesteld of ze (de dienst van) Vodafone zouden
aanbevelen aan een vriend of collega? De
bedenker van deze graadmeter, Frederick
Reichheld, opperde in de Harvard Business
Review  dat  een  hoog  percentage  loyale
klanten, die een leverancier aanbevelen, een
goede voorspeller is van bedrijfsgroei.
Sindsdien wordt de Net Promotor Score door
meer toonaangevende innovatieve bedrijven
ingezet voor marketing doeleinden zoals Philips
en Apple Retail. De specifieke marketing acties
van Vodafone dienen juist het verhogen van de
loyaliteit  en dus  kan deze Net  Promotor  Score
ook een indicatie geven van hoe goed de
doelgroep was bepaald.
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Het inpandige Vodafone treinstel

Hoewel de vraagstukken hier zeker gaan
over persoonlijkheid en gedrag van de klanten
lijkt  het  allemaal  toch  wel  ver  af  te  staan  van
de experimentele psychologie zoals we die
kennen. Welke kennis die je hebt opgedaan bij
de opleiding psychologie komt bij  dit werk van
pas? Gunes vertelt dat dat inhoudelijk
inderdaad niet veel is maar dat
methodologisch er zeker overeenkomsten zijn.
Zo had onlangs het Britse bedrijf Consolidated
Analysis Center Incorporated klanten in
groepen gesegmenteerd met behulp van
neurale netwerk technieken met behoorlijk
goede resultaten (lees: blije klanten die gebruik
maakten van de gerichte aanbieding).

Tot slot krijgen we nog een rondleiding
door het pand. Het gebruik van de Net
Promotor Score is niet de enige overeenkomst
met hippe & trendy bedrijven als Apple. Het
nieuwe gebouw is futuristisch, of toch zeker
erg onconventioneel, ingericht. We verlaten de
kantine op de bovenste verdieping met het
prachtige uitzicht op het IJ en dalen af op de
‘werkvloer’. Elke werkplek is een flexplek en de
werknemers variëren veel. Hier geen
ouderwetse kantoortuinen, maar gezellige
zithoeken, moderne zitkuipjes en steeds
afwijkende bureau combinaties. Het
extreemste is wel het treinstel. Jazeker,
werken in de trein, binnen. Eén gedeelte als
een ouderwetse restauratie wagon, één
gedeelte heeft van die ouderwetse coupé’s
met  zes  zitplaatsen.  Anders  dan  bij  de  NS  is
hier  overal  220v  en  wifi  beschikbaar  voor  de
laptop. Centraal op de verdieping staat ook een
‘wallboard’, in dit geval een verticale zuil waar
teksten van boven naar beneden glijden.

Hierop worden ongefilterd tweets getoond met
de #vodafone hashtag. (“Buzzcapture”
genaamd, waardoor een bedrijf kan zien hoe er
online over hen gesproken wordt). Dat
‘ongefilterde’ hebben ze duidelijk geweten
toen het netwerk in april meerdere dagen was
verstoord.

Onze verslaggever op het Vodafone kantoor,
oftewel de NS ‘werkcoupé’.

Een bijzondere vergaderruimte is ook de
‘war room’. In deze afsluitbare ronde ruimte
staan katheders -in een cirkel opgesteld met
aan één kant een groot scherm. Wat direct
opvalt  is  het  gebrek  aan  stoelen  en  het  rare
materiaal waarvan de muren gemaakt zijn, een
soort trampolinezeil waar mensen tegenaan
kunnen veren. Gunes draait aan wat knoppen
en er komen plots speciale lichteffecten uit het
plafond. Ze vertelt ons dat deze kamer zo
ingericht is voor het ontmoedigen van te lange
vergaderingen en het bevorderen van de
dynamiek  en  creativiteit.  Ik  stel  me  voor  dat
men hier stevig kan debatteren, brainstormen,
plannen smeden en koersen bepalen.
Vooralsnog heeft dit alles een positief resultaat
en groeien ze de laatste jaren flink. Ze sluiten
dan ook af met de mededeling dat wanneer de
lezers van de Psychonoom interesse hebben in
een toekomst bij Vodafone, ze zeker eens
contact moeten opnemen. Voor een
stimulerende en creatieve omgeving hoef je
het niet te laten!

[BH]

Vodafone
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Vreemde Proefpersonen
Deel 4

We zijn alweer beland bij de vierde
verzameling van jullie rare, irritante of
hilarische ervaringen met
proefpersonen die zich niet volgens het
verwachtingspatroon gedragen.
Ditmaal zetten we de modebewuste, de
domme, de verslaafde, de jonge, de
aparte, en de slaperige proefpersoon in
het zonnetje. Lees, huiver en laat u
inspireren om uw eigen ervaringen
direct met ons te delen (mail
l.vandeberg@uva.nl). In de volgende
Psychonoom: de vreemde proefleider,
waarin u of uw student wat onhandig
uit de hoek kwam. Reconstructie

De modebewuste proefpersoon

In een experiment naar de invloed van
lichaamshouding op cognitie kwam ik een
gekke proefpersoon tegen. Het was bij dit
experiment belangrijk dat mensen rechtop
bleven staan. Dit luisterde nogal nauw, omdat
de apparatuur die gebruikt werd (het Wii
Balance Board) erg gevoelig was voor
beweging. Bij het analyseren van de data bleek
één proefpersoon een nogal afwijkend patroon
te  laten  zien.  Toen  ik  naar  de  observaties  van
deze persoon tijdens de testafname ging
kijken,  bleek  het  te  gaan  om  een  man  (!)  die
tijdens het experiment een handtasje droeg.

Anita Eerland, EUR

Het rekentalent

De  instructie  was  als  volgt:
Elke Euro die jij in de ander investeert wordt
drie keer zoveel waard.
Als  jij  dus  2  Euro  investeert,  worden  dit  er  6
voor de ander.

Hier volgt een oefenvraag:
Als  jij  5  euro  investeert,  hoeveel  ontvangt  de
ander dan?

Er zijn studenten die hier niet uitkomen en
moesten stoppen met het experiment...Au!

Mariska Kret, UvA

De verslaafde proefpersoon

De  raarste  proefpersoon  die  ik  ooit  ben
tegengekomen was een jongen die op een
zonnige vrijdag middag graag wilde meedoen
aan een experiment. Het was al laat en ik wilde
naar huis, maar besloot dat ik iemand die zijn
vrijdagmiddag aan de wetenschap wilde
besteden niet kon weigeren. Toen de jongen
(eindelijk) klaar was, zijn geld ontvangen had,
en weer naar huis was, ging ik hokje afsluiten
waarin hij gewerkt had. Eerst merk ik de
vreemde, penetrante geur, en dan zie ik het
liggen…het  bureau  ligt  vol  met  as,  en  een
sigarettenpeuk.

 Tim de Wilde, UvA

De jonge proefpersoon

Tijdens het uitvoeren van een onderzoek
op de basisschool gebeuren er diverse
onverwachte dingen die je niet vooraf kunt
bedenken tijdens het opzetten van de
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methode. Zo moesten de kinderen in één van
mijn onderzoeken woorden van het
beeldscherm uitspreken in een microfoon.
Sommige leerlingen vonden dit reuze
interessant en probeerden extra hard te praten
zodat ‘die meneer die in de computer zat’ het
goed zou horen en zo het volgende woord kon
laten zien. Helaas hielp ook schreeuwen niet.
Ook waren er wat kinderen bij die blijkbaar
geen ontbijt hadden gehad, zij aten namelijk de
microfoon op. Je kunt je wel voorstellen dat de
proefleider hier juist minder hongerig van
werd…

Nicole Goossens, EUR

The weird participant

The author of this text has a wide-ranging
experience with peculiar participants and will
gladly

share his observations with you. It is
important to remember that you are not
necessarily the norm as far as ‘being normal’ is
concerned.  In  fact,  most  likely,  you  are  not.
However, some of the people you will meet are
even stranger than you are.

I  once  tested  a  participant  who  wore  a
particularly long purple scarf, which must have
been  two  metres  long  at  least.  This,  however,
is merely a matter of taste in fashion and
cannot reasonably be used against someone.
However, this participant executed a task
which required quite an extensive amount of
concentration and to this end, the participant
was allowed a break between each fifteen-
minute  trial  block.  At  some  point,  the
researcher heard rather weird noises coming
from the room in which the participant was
performing the computerized task. Slightly
worried, he walked into this room and found
the aforementioned participant walking in a
rather awkward manner. “Um,” asked the
researcher eloquently, “did you… hurt
yourself?” “No,” answered the participant, as
she took rather large steps and kept extending
her arms in front and behind of her, as if
landing punches on nonexistent enemies.

“Ah,” I answered, as I evaded an arm that
nearly hit me full in the face. “So, why are you
doing this?” “It relaxes my arms, after all that

concentration.” Now, one might ask how to
deal with an inexplicably weird situation like
this. The answer is simple: nod, smile, and say,
“Of course.” This will demonstrate your
understanding and will avoid further
discussion.

Stephen Brown, UL

The sleepy participant

I  was  once  testing  in  a  nice  lab  which
consisted of two adjoining rooms. The most
optimal  setup  in  such  a  location  is  to  put  a
computer in one of the rooms and to sit down
in the other. That way, the participant thinks
he is not being observed (because he does not
know  that  mirrors  are  not  what  they  seem  in
labs) and communication between participant
and test leader is fairly straightforward: a
raised voice is all that is required.

One participant came in and explained
that he was very tired. Under such
circumstances, do not—I repeat: do not—ask
why this is the case, because before you realize
what’s happening, the participant will be
telling you about cousin Jebediah (twice
removed  on  his  mother’s  side)  who  lives  in
Texas and has a ranch with nine million cows
and is addicted to whiskey and has now
developed some terrible disease for which
there is no cure yet, et cetera. A good response
in such a scenario is: “I see. Well,  we will  take
that into account when analyzing the data.”
This avoids elaboration on a host of intricate
family stories.

The participant settled in nicely and
started performing the computerized test. Of
course, I was there in the adjoining room and
naturally I had told him that he could call
should anything be amiss. Apparently, this is
not enough. When he re-entered my part of
the laboratory, he explained that he had nearly
fallen asleep during the experiment. Although I
had told him that each of the four trial blocks
lasted fifteen minutes and he could take a
break between them because nothing would
happen until he pressed enter, the participant
explained that he had to get up and turn on the
lights a bit further, to create more illumination
– which, apparently, correlated with staying

Vreem
de Proefpersonen
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awake for him. Naturally, he had been unable
to respond during about sixteen trials due to
his enlightening mission.

At this point, it is recommended that the
student put down any objects he is holding, so
as not to be tempted into throwing them at the

participant’s head. Instead, the student should
consider  this  the  ultimate  moment  to  learn
how to appreciate the ‘missing data’-
algorithms of various statistical packages.

Stephen Brown, UL

Dringende oproep: we hebben na de vreemde proefleider rubriek geen verhalen meer in onze
collectie. We weten dat iedereen veel van dit soort verhalen heeft over proefpersonen of
proefleiders. Tevens willen we het bestaande scala aan anekdotes uitbreiden met de rubriek
vreemde dingen die studenten schrijven, naar aanleiding van onze eerste editie van deze rubriek.
Dit kan gaan om stukjes tekst uit bijvoorbeeld een scriptie of een email. Een voorbeeld van nieuw
redactielid Lisanne Huis in ’t Veld komt uit een scriptie: “Angst en woede in hondengezichten
bleken geen goede voorspellers voor het herkennen van rechtopstaande schoenen”. Pardon?

Kortom, om deze hilarische rubriek in stand te houden vragen we u dringend om direct uw
verhalen in te zenden, dan worden ze (indien gewenst anoniem) geplaatst in een volgende
Psychonoom!
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NVP Erepenning:
Gezinus Wolters
Laudatio door Richard Ridderinkhof

Gezinus Wolters
Willem Albert Wagenaar heeft erg veel voor het vakgebied van de Psychonomie betekend, in

Nederland en ver daarbuiten. Hij trad vaak in de schijnwerpers, om van daaruit de broodnodige
aandacht te vestigen op wezenlijke questies als de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen. Zulke
mensen zijn goud waard voor ons mooie vakgebied.

Nou zijn er ook andere mensen die
goud waard zijn voor ons mooie vakgebied,
maar die minder vaak in de schijnwerpers
staan.  Sterker  nog,  er  zijn  mensen die  in  stilte
veel goeds doen, maar die juist liever níet zo in
de spotlights staan. In mijn eigen afdeling in
Amsterdam  kan  ik  zó  één  of  twee  van  zulke
mensen aanwijzen, mensen die zich nooit als
haantje-de-voorste zullen opwerpen, maar die
wel het cement tussen de voegen vormen. We
kennen  allemaal  wel  zo  iemand,  en  als  we  er
eens rustig over nadenken, dan zijn we zulke
mensen best veel erkenning verschuldigd. Dit
zijn mensen wie zelden een hulde-blijk wacht,
terwijl zonder hen de motor van
Psychonomisch Nederland toch echt veel
minder soepel tot top-prestaties komt. Ik wil
dan ook van deze gelegenheid [NVP
wintercongres] gebruik maken, hier in de
spotlights, om een ode te brengen aan hen die
achter de schermen de Psychonomie dienen,
een hommage aan de dienstbaren, een tribuut
aan de dienstbaarheid.

Dat zijn grote woorden, en holle woorden
bovendien als we er niet een betekenisvolle
invulling aan kunnen geven. En dat wil ik graag
proberen. Die invulling is misschien een
symbolische, maar wel één waaraan de
Nederlandse Vereniging voor Psychonomie
grote waarde hecht. Sinds haar oprichting in
1968 (destijds als de Nederlandse Stichting
voor Psychonomie, die in 1985 overging in de
Nederlandse Vereniging voor Psychonomie)
heeft de NVP slechts sporadisch van deze vorm

van hulde-blijk gebruik gemaakt, hetgeen
aangeeft hoeveel waarde de NVP hieraan wel
hecht. Het gaat hier, dames en heren, om de
NVP Erepenning, in het verleden uitgereikt aan
Psychonomische grootheden als Pim Levelt,
Andries Sanders en nog een handvol anderen
wegens hun grote verdiensten voor de
Psychonomie in Nederland.

Tot mijn grote genoegen mag ik vanavond
die Erepenning uitreiken aan het cement
tussen de voegen, aan de personificatie van de
dienstbaarheid, aan iemand die, meestal in
stilte en buiten de schijnwerpers, ontzaglijk
veel goeds heeft verricht voor de Psychonomie
in Nederland en voor talloze Psychonomen in
Nederland. We gaan de Erepenning vanavond
uitreiken aan één persoon, maar laat dit
symbool staan voor de hommage aan allen,
binnen en buiten onze vereniging, die zo
belangeloos en dienstbaar hun bijdragen aan
de Psychonomie leveren.

Alvorens de NVP Erepenning
daadwerkelijk uit te reiken, zal ik in het kort
trachten te verwoorden waarom deze persoon
dit eerbetoon verdient. Echter, omdat een
dergelijke exegese onvermijdelijk de identiteit
van de ontvanger zal onthullen, gaan wij nu
onverwijld bekend maken om wie het gaat.
Dames en heren, mogen wij een warm applaus
voor onze goede vriend van de Universiteit
Leiden, niemand minder dan Gezinus Wolters!

De NVP is overigens niet de enige die zijn
stille bijdragen huldigt, want enige tijd geleden

N
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heeft het ook Hare Majesteit behaagd om
Gezinus te verheffen tot Officier in de Orde van
Oranje Nassau (dus eigenlijk is het Sir
Gezinus…).

Ik citeer eerst even letterlijk wat
informatie afkomstig van de website van de
Faculteit waar Gezinus tot aan zijn pensioen
werkzaam was als Universitair HoofdDocent.

De interesse van Dr. Gezinus Wolters gaat
vooral uit naar de structuur en het
functioneren van het menselijk geheugen. Zijn
onderzoek op dit terrein varieert van
toepassingen tot theoretische modellen. Hij
houdt zich daarom zowel bezig met praktische
problemen, zoals

Waarom worden sommige dingen
onthouden en andere vergeten?

Hoe functioneert het geheugen bij
kinderen en bij ouderen?

Hoe betrouwbaar is het geheugen en hoe
ontstaan onjuiste herinneringen?

als met theoretische vragen, zoals

Wat is de structuur van het geheugen en
hoe wordt het gerealiseerd in de hersenen?

Hoe ontstaan geheugenstoornissen?

Welke soorten geheugen zijn te
onderscheiden?

Wat is een adequaat model voor
geheugen?

Wat is het onderscheid tussen expliciet
(‘bewust’) en impliciet (‘onbewust’)
herinneren?

Meer recentelijk gaat zijn belangstelling
vooral uit naar het werkgeheugen, en hoe dit
werkgeheugen controle kan uitoefenen over
gedrag. Naast experimenteel onderzoek, werkt
hij ook aan het ontwikkelen van neurale
netwerkmodellen voor geheugen. Regelmatig
wordt hij als deskundige geraadpleegd door
media en door justitiële instanties. De meesten
van ons zijn niet blij met post van Justitie, maar
Gezinus dus wel.

En daarmee treedt hij in de voetsporen
van die andere grote Leidse Psychonoom,

Willem Albert Wagenaar. Ook Gezinus
verstrekt met enige regelmaat adviezen aan de
rechtbank. En hij heeft ook boeken
gepubliceerd over de psychologie van het
recht, en over het recht van de psychologie).

De exponentieel toegenomen
publicatiedruk leidt bij Gezinus overigens wel
tot  enige nostalgie  en heimwee naar  de goeie
ouwe tijd, waarin de onderzoekers de
vrijdagmiddag besteedden aan het spelen van
tafeltennis. Desondanks is het arbeidsethos
van Gezinus vermaard. Ik kan dat uit eigen
bevinden bevestigen, vanuit de korte periode
dat ikzelf in Leiden was aangesteld.

Hoewel Gezinus inmiddels met pensioen
is, is hij  nog vrijwel dagelijks op de Faculteit te
vinden. Hij heeft zelfs nog steeds aan
aanstelling als een soort overkoepelend
labcoördinator. In deze context is het
misschien aardig zijn gigantische hekel aan
centralisatie te memoriseren. Van hogerhand
wil men van Gezinus een soort godfather-
achtige centrale labcoördinator maken, een
soort supermarkt-directeur, maar daar heeft
hij “absoluut geen zin in”. Hij heeft een afkeer
van bureaucratie en regelneverij, en houdt het
liever bij kleine kruideniertjes.

Ook in perioden waarin de Faculteit in
Leiden  min  of  meer  uitgestorven  is,  tref  je
Gezinus elke dag achter zijn bureau. Nog
steeds. Bij de kruidenierswinkel van Gezinus
klop je nooit vergeefs aan, hij heeft altijd voor
iedereen hulp en advies op maat.

Kortom, Gezinus speelt—al dan niet
achter de schermen—nog steeds een grote rol
binnen ‘zijn’ faculteit. Hij moge dus met
pensioen zijn, maar één ding is zeker: wie níet
weg is, is Gezinus …

Genoeg gekletst. Gezinus Wolters, het is
mij een groot genoegen en een zeer grote eer
om je, namens de NVP, de Erepenning te
mogen uitreiken. Bij deze.

--RR

(December 2011)
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Kort Nieuws
NVP Travel Award winnaar:

Dankbetuiging door Gert-Jan Lelieveld

Gert-Jan Lelieveld

Twee keer per jaar wordt de NVP travel award uitgereikt aan een
promovendus om congresbezoek of een studie- of onderzoeksreis
in het buitenland te bekostigen. In Psychonooom 27:1 werd
aangekondigd dat Gert-Jan Lelieveld, sociaal- en organisatie-
psycholoog aan de Universiteit Leiden, de pijs had gewonnen.
Hoe is dat gegaan?

Met de NVP Travel Award heb ik in de lente van 2012 het lab van dr. Lasana Harris bezocht bij
Duke University in Durham, NC. Door deze prijs kon ik een productieve samenwerking starten met
Lasana Harris. Het voornaamste doel van mijn bezoek aan zijn lab was om te werken aan een fMRI
project waarvoor ik data had verzameld hier in Nederland. Dit project richtte zich op de
onderliggende hersengebieden die geassocieerd zijn met het buitensluiten van anderen. Bij het
Boundaries of Social Cognition lab van Lasana Harris heb ik fMRI data geanalyseerd en ben ik
begonnen met het schrijven van een artikel.

Lasana Harris is niet alleen iemand die meewerkt aan het project, maar heeft ook een
uitgebreide kennis van verschillende software die gebruikt kan worden om mijn data te analyseren.
Hij heeft me ook erg veel geholpen, veel nieuwe analyses geleerd en meer basiskennis gegeven over
fMRI onderzoek.

Naast deze projectgerelateerde reden om zijn lab te bezoeken, heeft mijn bezoek ook geholpen
aan het verbreden van mijn wetenschappelijke netwerk. Duke University heeft een levendig
onderzoeksklimaat en huist een paar van de beste wetenschappers van de wereld. Tijdens mijn
verblijf was ik actief betrokken bij onderzoeksbijeenkomsten en lab meetings van zowel de sociale
psychologie afdeling als de cognitieve neurowetenschappen afdeling. Ik heb veel geleerd van het
bijwonen van de lab meetings en heb zo veel verschillende soorten mensen leren kennen.

Vervolgens heb ik de prijs ook gebruikt om mijn werk te presenteren op het Social and Affective
Neuroscience congres in New York, aansluitend op mijn bezoek aan Duke University. Bezoekers van
dit congres zijn experts op het gebied van de sociale neurowetenschappen. De feedback die ik op het
congres van hen kreeg was erg positief en opbouwend. Op basis van hun feedback en enthousiasme
ben ik er van overtuigd dat dit onderzoek een mooie plaats in de literatuur zal krijgen.

Mijn dank gaat uit naar de NVP, aangezien zij mijn bezoek mede mogelijk hebben gemaakt.
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Oproep Dissertatieprijs:
Verzoek om inzendingen

In navolging van voorgaande jaren heeft het bestuur van de NVP om tijdens de
winterconferentie van 2013 wederom de traditionele NVP Dissertatieprijs uit te loven
voor het beste proefschrift op het gebied van de psychonomie of een aanverwant
terrein.

Wie  tussen  1  juli  2011  en  30  juni  2013
promoveert of gepromoveerd is op een
psychonomisch onderwerp aan een
Nederlandse universiteit, of op het moment
van promoveren lid was van de NVP, kan zich
tot  1  juli  2013  kandidaat  stellen  bij  de
secretaris van de dissertatieprijscommissie.

Dit kan uitsluitend via electronische weg
door het sturen een PDF-versie van uw
proefschrift naar onderstaand adres. Indien u
geen psychonoom bent, dan dient u 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 verzoeken om vijf
gedrukte exemplaren van het proefschrift aan
te leveren.

De winnaar wordt bekend gemaakt
voorafgaand  het  NVP  Wintercongres  2013  via

de door de NVP gebruikte kanalen (e-mail,
website, De Psychonoom).

De prijs bestaat uit een cheque ter waarde
van  EUR  500,--  en  een  oorkonde.  De  winnaar
schaart zich in de illustere rij eerdere winnaars,
waaronder professor Frans Verstraten, ERC
Grant winnaars professor Eric-Jan
Wagenmakers en professor Eveline Crone en
Heineken Cognitieprijswinnaar Floris de Lange,
en wordt uitgenodigd voor het NVP
wintercongres om een plenaire lezing te
houden over het bekroonde werk.

De  dissertatie  kan  TOT  1  JULI  2013  naar
het volgende emailadres worden gestuurd:

Dr. Jacob Jolij (j.jolij@rug.nl)

Secretaris van de

NVP dissertatieprijscommissie 2011-2013
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Kalender
JULI

16-18 ST&D (Valencia, Spanje): Annual meeting of the Society for Text and Discourse.
29-31 ESLP2013 (Potsdam, Duitsland): Embodied and Situated Language Processing.
31-3/8 COGSCI2013 (Berlijn, Duitsland): Annual Meeting of the Cognitive Science Society.

AUGUSTUS

3-5: ISRE2013 (Berkeley,  CA,  VS).  Conference  of  the  International  Society  for  Research  on
Emotion.
5: Deadline NVP wintercongres.
19-23: Donders Toolkit (Nijmegen). Tool-kit of Cognitive Neuroscience: essentials of major
neuroimaging techniques (EEG, MEG, fMRI, PET, TMS).
25-30: Donders Summerschool (Nijmegen). Summerschool on "Brain networks and neuronal
communication".
29-1/10ESCOP2013 (Budapest, Hongarije): Conference of the European Society for Cognitive
Psychology.

SEPTEMBER

2-4: Donders Toolkit (Nijmegen). Tool-kit of Cognitive Neuroscience: transcranial brain
stimulation (September 2-4, 2013)
2-4: AMPLAP2013  (Marseille, Frankrijk). Meeting on Architectures and Mechanisms for Language
Processing. Deadline submission: May 1st, 2013.
2-6: Summerschool  (Antwerpen, België). Imaging the brain  at  multiple  scales:  how to integrate
multi-scale structural information?
5: Donders Lecture (Nijmegen 16:00). Anthony Wagner – Stanford University: “The cognitive
neuroscience of remembering”.
12: Seminar (Den Haag 12:00) “Van probleem- tot crimineel gedrag… of bijtijds stoppen? Hoe
neurowetenschap kan bijdragen aan preventie van criminaliteit onder jongeren”.
26: LIBC Sylvius Lecture (Leiden 16:30). Ruth Lanius - University of Western Ontario: “The
Terrorized Self: Clinical and Neurobiological Perspectives”.

OKTOBER

3: Donders Lecture (Nijmegen 16:00). Susan Gathercole – MRC Cognition and Brain Sciences
Unit, Cambridge UK: “Working memory and its’ disorders: Causes, consequences and treatment”.
3: WAP Symposium (Nijmegen). Onder anderen Marc de Bodt - Universiteit Antwerpen en
Peter Desain - Radboud Universiteit. “E-Health voor mensen met communicatieve beperkingen:
wetenschap en praktijk”.

NOVEMBER

1: Dutch public symposium (Leiden 9:30) “Stress in het Brein”.
7: LIBC Sylvius Lecture (Leiden 16:30). Constance Scharff - Freie Universität Berlin: “A bird's eye
view on language evolution”.
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14-17: Psychonomics (Toronto, Canada): Annual Meeting of the Psychonomic Society. Deadline: 1
juni 2013.
28: Donders Lecture (Nijmegen 16:00). Rainer Goebel – Universiteit van Maastricht: “Decoding
fMRI brain activity patterns in real-time: from basic research to clinical applications and back”.

DECEMBER

19-21: 14e NVP wintercongres (Egmond aan Zee).

Zijn we iets vergeten? Email de redactie.
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