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VVoooorrwwoooorrdd  

  
Een historische Psychonoom. Niet alleen voor ondergetekende, die zich voor de eerste keer 

hoofdredacteur mag noemen terwijl Pascal Brenders, die na vele jaren trouwe dienst met dit 
nummer afscheid neemt van het werken aan De Psychonoom, maar ook voor een grotere geest, 
zoals Charles Darwin, wiens Origin of the Species 200 jaar geleden een hogere impact factor kreeg 
dan waar de meeste stervelingen onder ons van kunnen dromen. We kunnen echter niet allemaal 
gelijktijdig sterrenstatus verdienen met onze wetenschap, en deze vorm kan, zoals Richard 
Ridderinkhof in zijn presidentiële column (met dank aan Von Economo) beschrijft, pijn doen. 
Misschien zou het dan beter zijn als psychonomen zich dan meer verbonden zouden voelen met Sir 
Darwin, of in ieder geval, met de evolutieleer.  

Recentelijk werd het echter bijna bon ton om hard tegen de evolutietheorie te trappen te 
wijzen op onze immer gebrekkige kennis, en (soms) respectabele wetenschappers te noemen die zich 
aan de kant schaarden van creationisme of intelligent design. Genoeg reden, dachten wij, om de 
historische Psychonoomdiscussie tussen Andries Sanders en Chris Olivers nog een staartje te geven. 
Het bleek echter dat menig psychonoom, zoals Sanders eerder concludeerde, een dergelijke discussie 
eerder in een café vindt thuishoren en ik ben dan ook dankbaar voor het stuk dat de heer Henk van 
Steenbergen ons deed toekomen over scheppingsgeloof. 

Geloof in het ontstaan van de soorten en geloof in de schepping is misschien niet universeel, 
maar De (moderne) Psychonoom gelooft zeker (maar niet altijd even enthousiast) in de cognitieve 
neurowetenschappen. Het stuk van degene die we wel de Nederlandse ‘ambassadeur’ van deze 
wetenschappen mogen noemen, Albert Kok, past in dat opzicht ook zeker binnen dit historisch 
nummer met een terugblik op 40 jaar neurocognitieve geleerdheid.  

We besteden echter ook enige aandacht aan het eind van de historie – de actualiteit – met, 
onder anderen, aandacht voor moderne techniek zoals Ambilight waarvan de gebruikerservaring in 
de ExperienceLabs van Philips Research wordt getest. Een heel ander blik op ervaring en gebruik 
biedt dat van Janneke Lommertzen, die promoveerde op haar onderzoek naar de invloed van 
complexiteit op de integratie van perceptie en actie. Verder nemen we een ogenblik stilte voor het 
einde van de grootste onderzoeksschool van de algemene Nederlandse psychonomie, de EPOS. 
Gelukkig biedt de NVP nog twee speerpunten om nationaal te kunnen communiceren: het 
wintercongres (het juryrapport van de dissertatieprijs is opgenomen in dit nummer) en de 
NVPubquiz.  

Wij hopen dat U daar, zowel als met dit voorwoord, genoegen neemt. 

Michiel Spapé 
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IInnssttiinncctt  
  

 
Richard 

Ridderinkhof (UvA) 

Von Economo 
neuron 

 

 

Laatst was ik boos.  Heel boos.  Dat was 
raar, want ten eerste ben ik maar zelden boos, 
en ten tweede had ik geen idee waarom ik 
boos was.  Inmiddels wel.  Vergunt u mij even 
een omweg, langs een vliegveld.   

Als ik onderweg een vliegveld aandoe, 
dan koop ik er een boek.  Dat kan een boek 
zijn dat ik toch al wilde kopen – de nieuwe 
Bernlef, een oude Atul Gawande.  Maar liever 
laat ik mij tippen door een reisgenoot.  
Verkenning van nieuw en onbekend terrein 
(en wellicht van de duisterder zijden van je 
reisgenoot), dat kan heel verfrissend zijn.  
Anders dan anders.  Een goede vriend beval 
eens The Plot Against America aan, waarin 
Philip Roth een anders dan anders perspectief 
op de wereld schetst.  Tijdens die reis kocht 
die vriend trouwens en passant een huis 
(middels mijn 06): de deal werd gesloten op 
Schiphol, en bezegeld bij aankomst in New 
York.  Anders dan anders.   

Nog spannender is de impulsaankoop.  
Een bliksembezoek aan een kiosk, en dan het 
eerste het beste boek kopen waarvan de kaft 
je aandacht langer dan anderhalve seconde 
weet te bekoren.  Op een recente reis – ik 
meen naar Glasgow – viel het oog op Het 
Ontstaan van Soorten.  In dit jaar van Darwin-
overkill moest het er toch maar eens van 
komen.  Al was het maar voor op de 
koffietafel.   

Het viel mee: tweederde van mijn 
vakantie in Catalonië was ik ermee zoet.  Voor 
slechts zeven vijftig bleek ik mij een 

verrassend leesbaar en intrigerend (en 
merkwaardig openhartig) geschrift verschaft 
te hebben.  Ik heb het zeker voor tweederde 
gelezen.  Daarvan ben ik inmiddels zeker 
tweederde weer vergeten, maar ach dat valt 
nog mee – van mijn jaarlijkse portie populair-
natuurwetenschappelijke boeken blijft 
doorgaans nog geen tweeëndertigste deel 
hangen.   

Hoofdstuk 8 blijkt voer voor 
Psychonomen.  Het handelt over de moeder 
aller gedrag: Instinct.  Van slavenhoudende 
mieren via parasitaire bijen tot 
kinderdagverblijvende struisvogels – alle 
instinctief gedrag blijkt zomaar uit te leggen in 
termen van natuurlijk selectie.  Een tikje 
demystificerend, jawel, maar daarom nog niet 
deromanticerend.  Over menselijke instincten 
houdt Darwin zich echter opvallend gedeisd.  
Dat zou hij pas later goedmaken, met een heel 
boek over emotionele expressie.   

Ten tijde van de jeugd van de 
Psychologie wist de Neurologie nog niet zo 
goed wat ze aan moest met de theorie van 
natuurlijke selectie.  Paul Broca was een 
gekend supporter, maar memoreerde ook 
eigenschappen die voor de bezitter ervan 
nutteloos schijnen en derhalve vast niet 
voortvloeien uit natuurlijk selectie.  Een jonge 
collega-neuroloog (Constantin Von Economo, 
die het levenslicht zag kort na “de definitieve 
editie” van The Origin) zou de theorie echter, 
gewild of ongewild, aanmerkelijk verrijken 
middels de ontdekking van een tot dan toe 
onbekend type zenuwcel (waarvan hij later de 
eponiem zou worden).   

Sommige grote zoogdieren hebben best 
grote breinen.  Als die groten breinen snel 
veel affectieve en cognitieve informatie 
moeten integreren – tijdens complex sociaal 
gedrag bijvoorbeeld – dan moeten er tussen 
de diverse neuronale ensembles heel wat 
meters overbrugd worden, en wel op warp 
speed.  Laten onze Von Economo neuronen 
daar nou net heel goed in zijn.  Die hebben 
dus adaptieve waarde.  Dergelijke 
zenuwcellen zijn vermoedelijk pas 15-20 
miljoen jaar geleden geëvolueerd, 
ongetwijfeld als slordige mutatie.  Ze bleken 
nuttig – waardoor wij vandaag de dag nog 
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altijd curiosa kennen als walvissen, olifanten 
en hominiden; rariteiten die zichzelf als 
zichzelf herkennen in de spiegel.  Kom daar 
eens om bij een macaque of een bladluis.  Of 
een dino. 

Laatst was ik boos.  Heel boos.  Ik was 
één van de 13 receptionarissen op zo’n 
receptie waar je echt niet wilt zijn.  Foute 
stropdassen (zo kan de evolutie het niet 
bedoeld hebben) en onoprechte dikdoenerij.  
Daar wil je niet bijhoren.  Een twaalftal 
receptionarissen werd publiekelijk een veer in 
de kont gestoken.  Nummer 13 – yours truly – 
werd echter ten enen male over het hoofd 
gezien door de bobo’s.  Ontstemd beende ik 
heen.  Minuten later pas knaagde de vraag 
zich binnen: waarom eigenlijk zo boos?  Ik 
wilde hier immers helemaal niet bijhoren.  
Liever geen dertiende in dat dozijn.  Inmiddels 
herken ik in de spiegel het antwoord: Instinct.   

Kent u CyberBall?  Een spelletje waarbij 
3 spelers steeds een balletje naar elkaar 
overspelen.  Op enig moment sluiten de 
andere twee spelers jou buiten en spelen je 
het balletje niet meer toe.  Na een poosje ben 

je boos.  Diep boos: er zijn maar weinig dingen 
die je zo snel zo’n diepgevoelde pijn bezorgen 
als sociale uitsluiting.  Zelfs al gaat het nergens 
om, zoals bij CyberBall.  Ziehier het nut (en 
nadeel) van Von Economo neuronen in uw 
Insula: Instinct.  Gaan ze kapot (zoals bij 
patienten met frontotemporaal dementie) 
dan ben je niet gevoelig meer voor de pijn van 
sociale exclusie.   

CyberBall is leuk en aardig, echt 
interessant wordt het met CyberBomb.  
CyberBomb is CyberBall met een bom in 
plaats van een bal.  Een bom die elk moment 
kan ontploffen, die wil je liever niet 
toegeschoven krijgen.  Maar o wee, 
uitgesloten worden doet pijn, zelfs bij 
CyberBomb.  En bij gruwelrecepties.  Met 
dank aan Von Economo.  Of was het 
natuurlijke selectie? 

Een eindeloze bron van intrige: 
Cognition, Brain & Behavior.   
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RRaaddiiccaaaall  eemmppiirriissmmee  eenn  sscchheeppppiinnggssggeellooooff  
Ingezonden stuk door Henk van Steenbergen 

 
Het debat over schepping en evolutie dat de afgelopen jaren in Nederland heeft 
gesudderd krijgt na het Darwinjaar ook aandacht in De Psychonoom. De redactie 
heeft mij gevraagd om een bijdrage vanuit gelovige optiek. Graag doe ik een poging.  
 

Hoewel het evolutiedebat in Nederland 
nooit heel grondig lijkt te zijn gevoerd, geven 
beroeringen in de media – recent weer na 
uitlatingen van EO-coryfee Andries Knevel – 
regelmatig genoeg te denken. Een 
oppervlakkig geïnformeerde tv-kijker ziet dan 
al snel twee kampen opdoemen. Enerzijds het 
kamp van militante atheïsten waaronder 
Richard Dawkins, die prediken dat religie de 
bron van alle kwaad is en het liefst zien dat zij 
wordt afgeschaft. Anderzijds vallen vooral die 
– niet minder strijdbare – gelovigen op die het 
liefst alle vormen van ongelovige wetenschap 
zouden verbieden. Desnoods bouwen zij zelfs 
een hedendaagse ark van Noach om te redden 
wat er nog te redden valt. Je zou daardoor 
bijna vergeten dat veel andere gelovigen en 
wetenschappers, onder wie ik me graag 
schaar, zoeken naar een heel andere weg. Op 
die weg lijken geloof en wetenschap 
behoorlijk goed samen te kunnen gaan in 
plaats van elkaar te beconcurreren.1 

Mijn uitgangspunt is dat wetenschap en 
geloof verschillende maar complementaire 
perspectieven op de werkelijkheid 
veronderstellen. Zo is de evolutietheorie het 
resultaat van een wetenschappelijk 
perspectief dat zich richt op een natuurlijke 
verklaring van alle fenomenen in de 
werkelijkheid. Vanuit dit naturalistische model 
probeert de evolutietheorie het ontstaan der 
soorten te verklaren. Ze lijkt daarin behoorlijk 
succesvol. Er zullen daarom maar weinig 
cognitief psychologen zijn die vraagtekens bij 
dit paradigma zetten.2 Volkomen terecht lijkt 

                                                           
1
 Zie voor een hedendaags en kleurrijk beeld van 

gelovige wetenschappers het recente boek Cees 
Dekker (red.), Geleerd en gelovig, Ten Have, 2008. 
2
 Dit lijkt anders te zijn voor een van de 

nakomertjes van de evolutietheorie, de 
zogenaamde ‘evolutionaire psychologie’. Het lijkt 

me, aangezien deze theorie – voor zover ik dat 
tenminste beoordelen kan – de tot op heden 
verzamelde gegevens over het ontstaan van 
de soorten het best verklaart en samenvat.  

Vanuit een religieus oogpunt schiet de 
evolutietheorie echter tekort. Een gelovige 
houding kenmerkt zich door het stellen van 
vragen naar de zin en betekenis van de 
werkelijkheid. Deze vragen liggen volgens mij 
per definitie buiten het domein van 
wetenschappelijke beantwoording terwijl 
religieuze tradities zich hier juist om 
bekommeren. Zelf ben ik opgegroeid in de 
christelijke traditie die me helpt om me met 
vallen en opstaan te oriënteren op deze 
vragen. Christenen zien de wereld als 
schepping; ze geloven dat de wereld door God 
geschapen is. Daarom mogen mensen haar als 
geschenk ervaren en haar leren waarderen als 
een plek om het goede leven te zoeken, in 
harmonie met hun omgeving. Dat is mijn 
lezing van de bijbelse genesisverhalen. Ik zie 
de scheppingsverhalen dan ook niet als een 
sleutel tot een natuurkundige en biologische 
verklaring van het ontstaan van de wereld en 
de menselijke soort, maar meer als een 
oerverhaal dat verwijst naar het wezen van 
ons mens-zijn. Mijns inziens kan dit gelovige 
perspectief een wetenschappelijke visie op de 
werkelijkheid prachtig aanvullen en 
versterken. Dat kan echter alleen als 
wetenschap en religie beide beseffen geen 
alleenheersers over de werkelijkheid te zijn. 

Een vakgenoot die zich heeft 
ingespannen om ruimte voor een gelovig 

                                                                                    
erop dat dit wetenschapsgebied waarschijnlijk niet 
veel vruchtbare theorievorming zal gaan 
opleveren. Zie bijvoorbeeld Robert C. Richardson, 
Evolutionary psychology as maladapted 
psychology, MIT Press, 2007. 
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perspectief op te eisen is de onder ons 
welbekende William James. Pas las ik zijn 
essay ‘The will to believe’ waarin James 
religieuze overtuigingen rationeel probeert te 
legitimeren.3 Hoewel de ‘founding father’ van 
de Amerikaanse experimentele psychologie in 
zijn werk benadrukt dat een empirische 
houding van fundamenteel belang is, geeft hij 
aan dat wetenschappelijke gegevens nooit 
voldoende stevige grond zullen vormen om 
ons leven op te bouwen. Wetenschap gaat 
immers over onzekere feiten en kan alleen 
waarschijnlijkheidsuitspraken doen. Bij 
belangrijke beslissingen is wetenschappelijke 
kennis dus niet voldoende. Dat is de reden 
waarom mensen intuïties en grondhoudingen 
ontwikkelen die hen helpen om de juiste 
beslissingen te nemen. De eis van absoluut 
zekere kennis is onredelijk, aangezien het 
oneindig wachten daarop ons vleugellam zou 
maken. James stelt daarom dat het vormen 
van oordelen en vooronderstellingen zonder 
absoluut bewijs niet alleen niet onredelijk is, 
maar zelfs absoluut noodzakelijk om 
überhaupt als organisme te kunnen overleven. 
Vanuit die redenering is het nog maar een 
kleine stap om in te zien dat ook handelen 
geïnspireerd door een religieuze traditie dan 
niet per se onredelijk hoeft te zijn. 

Zoals ook James heeft aangegeven, gaat 
het er pas om spannen als mensen zich op een 
wetenschappelijk of religieus perspectief 
fixeren en zich vervolgens in hun eigen 
denkbeelden opsluiten. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld bij fundamentalistische 
christenen die zich vastbijten in een 
simplistische ‘letterlijke’ opvatting van de 
bijbel of bij wetenschappers die niets meer 
willen zien dan voortdurende bevestiging van 
hun eigen theorie. Als we niet willen 
verstarren, dan is een voortdurende kritische 
reflectie op ons eigen perspectief hoogst 
noodzakelijk. Ik geloof zelfs dat die houding 
behoort tot de hoofdlijnen van de joods-
christelijke traditie, die via de kloosters 
bakermat is geworden van de wetenschappen 

                                                           
3
 William James, De wil om te geloven en andere 

populair-filosofische essays, Amsterdam: Abraxas, 
2007. 

in West-Europa.4 William James noemt een 
dergelijke open en kritische houding ‘radical 
empirism’. De radicale empirist heeft een 
open houding naar alles wat zich in de 
menselijke ervaring voordoet, dus inclusief 
religieuze fenomenen.5 Juist die houding kan 
een impasse doorbreken. Het verhindert 
dogmatisme bij atheïsten en vraagt aan 
gelovigen openheid voor nieuwe 
wetenschappelijke inzichten – en dan niet 
alleen van de natuurkunde en biologie, maar 
bijvoorbeeld ook van de moderne 
bijbelwetenschap. Pas zo gaan de vizieren 
open en bloeit de wereld op. Dat zal 
toekomstige debatten over evolutie en 
schepping goed doen! Bovendien sluit ik niet 
uit dat die houding op de lange termijn wel 
eens adaptief kan blijken voor de evolutie van 
onze soort. 

 

                                                           
4 Ik denk dan vooral aan het bijbelse verbod om 

(denk)beelden van God te maken. Daarmee blijft 
de religieuze traditie principieel kritisch ten 
opzichte van haar eigen denkbeelden. 
 
5
 William James belichaamde die houding en was 

juist ook als psycholoog gefascineerd door de 
religieuze ervaring. Zie bijvoorbeeld zijn klassieker 
The varieties of religious experience. 

Sc
h

ep
p

in
gs

ge
lo

o
f 



 

 7 

VVeeeerrttiigg  jjaaaarr  ccooggnniittiieevvee    

nneeuurroowweetteennsscchhaappppeenn  
IInntteerrvviieeww  mmeett  AAllbbeerrtt  KKookk  

 

Albert Kok is voorzitter geweest van de Vereniging voor Psychonomie en heeft aan de basis 
gestaan van De Psychonoom, toen deze nog De Nieuwsbrief heette, maar de meesten kennen hem 
wellicht als één van de grondleggers van de cognitieve neurowetenschappen met zijn baanbrekende 
onderzoek naar de interactie tussen psychologie en electroencefalografische componenten. Hoewel 
hij sinds 2004 professor emeritus is, is hij nog steeds actief bij het vak betrokken. 

NATO short-term memory workshop. Cambridge, UK, 1968. 
Omcirkeld: Bovenste rij: Vroon 

Tweede rij: Wagenaar, Thomassen, Vlek 
Derde rij: Broadbent, Norman, Tulving, Sanders 

Onderste rij: Baddeley, Kok 
 

Kunt U iets vertellen over Uw loopbaan? Hoe 
is die begonnen? 

Mijn belangstelling voor de 
Psychonomie is eigenlijk gewekt tijdens mijn 
eerste baan in Amsterdam op het 
Laboratorium voor Ergonomische Psychologie 
van het TNO. Dat was in 1967. Wij hielden ons 
daar bezig met het meten van mentale 
inspanning door middel van fysiologische 
maten zoals hartslagvariabiliteit en 
ademhaling. Ik mocht in de tijd ook een 
internationale workshop bezoeken. Dat was in 
Cambridge op het befaamde APRU (Applied 
Psychological Research Unit) van Donald 

Broadbent. Op de daar genomen groepsfoto 
zie je op de derde rij enkele beroemde 
docenten en ook een aantal piepjonge 
Nederlandse psychologen waarvan de 
meesten later hoogleraar zijn geworden. We 
spreken dan over het jaar 1968. 

In hetzelfde jaar, in 1968, is de Stichting 
voor Psychonomie opgericht. De Stichting 
kende toen een aantal bloeiende 
werkgemeenschappen die een flinke vinger in 
de pap hadden bij het toewijzen van NWO 
subsidiegeld. Helaas zijn die later opgeheven 
en is het hele beleid van NWO steeds verder 
gecentraliseerd. De criteria voor toewijzing 
van schaars subsidiegeld komen dan ook meer 
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in handen te liggen van ambtenaren, niet van 
wetenschappers zelf. 

Op welke onderwerpen was Uw onderzoek 
gericht? Welke theorieën speelden daarbij 
een rol? 

Ik zal proberen deze vraag in 
chronologische volgorde te beantwoorden. 
Later, in 1976, ik werkte toen inmiddels op de 
Vrije Universiteit te Amsterdam bij het 
laboratorium experimentele psychologie, ben 
ik gepromoveerd op het onderwerp Activatie 
en Specificiteit. De VU had een prima 
onderzoekslab met hele goede faciliteiten. 
Het ging in mijn promotieonderzoek vooral 
om de vraag hoe Aandacht zich manifesteerde 
in allerlei autonome en EEG variabelen. De 
grote doorbraak op het gebied van het 
aandachtonderzoek kwam echter niet uit 
Nederland maar uit de U.K. en de U.S.A. In 
Cambridge was het vooral Donald Broadbent 
die de trend zette met zijn beroemde, uit 
1958 stammende, filtertheorie, en in Amerika 
was het Steven Hillyard die baanbrekend werk 
verrichte op het gebied van de evoked 
potentials en selectieve aandacht. Op 
Hillyards lab had een paar jaar tevoren Risto 
Näätänen uit Helsinki promotiewerk verricht. 
Het bijzondere van Hillyards aanpak was dat 
hij auditieve relevante en irrelevante prikkels 
in hoog tempo en in random volgorde 
aanbood. Een soort nabootsing van de cocktail 
party situatie. De proefpersoon kon zich dus 
niet voorbereiden op de relevante en 
irrelevante prikkels. Hillyard toonde in 1973 
aan dat een attentionele set leidde tot een 
vergrote N1 component op de prikkel waarop 
de aandacht moest worden gericht. Dat N1-
effect sloot mooi aan bij Broadbents 
filtertheorie: men had als het ware de 
corticale manifestie van vroege 
stimulusselectie gevonden. Later bleek, mede 
op grond Näätänens werk, dat het N1 effect 
mogelijk berustte op een modulatie van een 
langzame negatieve golf. Näätänen noemde 
dat de Processing Negativity. 

Kunt U iets zeggen over de P300, dat was 
toch ook een onderwerp waarmee U zich 
bezig heeft gehouden? 

De P300 of P3 was eigenlijk een 
ontdekking van Samuel Sutton. Dat was in 
1967. In de vroege fase van mijn 
promotiewerk (dat was in 1969) hadden wij bij 
toeval ook een golfje in het EEG gevonden dat 
– bleek later – dezelfde P300 betrof. Het P3-
effect was eigenlijk een soort aanvulling op 
het de N1-effect van Hillyard, maar 
weerspiegelde een ander (later) mechanisme 
in de informatieverwerkingsstroom. 
Sommigen spraken, in de lijn van Broadbents 
theorie, van stimulus set en respons set of 
vroege en late selectie. Het N1 effect dat na 
100 ms optrad vereiste bovendien geen 
bewuste verwerking van de prikkel, de P3, na 
ongeveer 300 ms wel. P3 had dus meer te 
maken met een herkenning van de 
betekeniscategorie van de prikkel. Ik noemde 
dat proces later ‘event-categorisation’. 

In de jaren 60-80 speelde ook de 
mentale chronometrie een belangrijke rol in 
ons onderzoek. Pioniers op dit terrein waren, 
behalve de legendarische F.C. Donders, Saul 
Sternberg in de USA en Andries Sanders uit 
Nederland. De mentale chronometrie had 
haar wortels in het reactietijdenonderzoek 
maar bleek later ook een inspiratiebron voor 
hersenonderzoekers. De belofte van 
hersenpotentialen (of ERPs) die zich op 
verschillende tijdstippen na elkaar 
openbaarden, was dat zij mogelijk een 
afspiegeling waren van opeenvolgende 
activaties van mechanismen in de hersenen. 
Fren Smulders heeft in zijn proefschrift die 
thematiek, dus het gebruik van ERP maten als 
gereedschap voor de mentale chronometrie, 
verder uitgespit. 

Een tijd lang is het lineaire stadia model 
verguisd: het leek wel of ineens alles parallel 
of overlappend moest zijn. Naderhand is men 
gelukkig weer meer genuanceerd gaan denken 
over die verwerkingsmodellen. Sommige 
cognitieve processen laten zich namelijk goed 
als seriële processen, en andere weer beter 
als parallelle processen beschrijven. Misschien 
dat die oude vuistregel nog zo gek niet is.  
Alles wat aandacht vraagt is serieel, en wat 
geen aandacht vraagt parallel. Het maakt dan 
niet uit of het brein naar een target moet 
zoeken temidden van 1,2, of 10 items. Het 
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gaat allemaal even snel. Dat zijn dus het ‘pop-
out’ fenomeen van Jan Theeuwes en de 
‘consistent-mapping’ condities van good-old 
Shiffrin en Schneider. 

Kunt U ook iets zeggen over de cognitieve 
neurowetenschap, sloot Uw onderzoek 
daarop aan? 

Inderdaad, de jaren na mijn aanstelling 
aan de Universiteit van Amsterdam in 1987 
stonden vooral in het teken van de opkomst 
van de cognitieve neurowetenschap. In mijn 
inaugurele rede, in 1988, zag ik de cognitieve 
neurowetenschappen als een beweging 
waarin twee belangrijke onderzoektradities, 
namelijk de mentale chronometrie van F.C. 
Donders en de frenologie van F.J. Gall, 
samenvloeiden: het gelijktijdig meten van 
processen in de tijd en de localisatie van 
onderliggende mechanismen in het brein. 

De nieuwe neuroimaging technieken 
zoals fMRI betekenden natuurlijk een 
prachtige aanvulling op het EEG onderzoek. 
Het was alleen jammer dat wij in Amsterdam 
daar pas relatief laat over konden beschikken. 
Later besefte je dat diezelfde technieken ook 
teveel nadruk kunnen krijgen. Het gevaar van 
teveel in de hersenen kijken, is dat men de 
psychologische theorievorming uit het oog 
verliest. Het gaat per slot van rekening toch 
om het ontdekken van onderliggende 
mechanismen en niet om vast te stellen dat 
nu eens gebiedje A en dan weer gebiedje B in 
het brein oplicht. 

Speelde het onderwerp Aandacht daarbij ook 
een rol? 

In het vroege aandachtsonderzoek van 
de jaren 70 was men voornamelijk in de 
expressie van aandacht geïnteresseerd: 
aandacht kon b.v. verwerking van prikkels in 
de sensorische gebieden versterken of 
verzwakken. Maar een tweede belangrijk 
aspect: de bron van aandacht, dus het 
mechanisme dat de ‘aandachtbundel’ stuurt 
of controleert, bleef nagenoeg buiten 
beschouwing. Dank zij een subsidie van NWO 
kon ik toen een promovendus Heleen Slagter 
aanstellen die daar later een mooi proefschrift 

over heeft geschreven. Haar onderzoek 
bevestigde wat al eerder mensen als LaBerge 
en Corbetta veronderstelden, namelijk dat 
controle van aandacht correspondeert met 
een groot controle-netwerk in de frontale en 
posterieure cortex. Deze gebieden zouden op 
hun beurt de instroom van prikkels in de 
primaire schorsgebieden via de thalamus 
kunnen versterken. 

U ging in 2004 met emeritaat? Viel er toen 
een groot gat? 

Nou, dat viel best wel mee. Er was nu 
meer tijd om de hobby’s naar hartelust te 
botvieren. Eén van die hobby’s was het leren 
vliegen in een éénmotorig vliegtuigje. Een 
goed voorbeeld van ‘multitasking’, en dus een 
mooie uitdaging voor het seniorenbrein! 

 

  

 

Januari 2009, Albert Kok naast een Cessna 
150. 

 

Een andere hobby was gewekt door 
collega Dolph Kohnstamm. Hij was al een tijd 
een actief medewerker van de 
publiekscatalogus Wikipedia, en vroeg of ik 
niet aan artikelen met psychologische en 
psychofysiologische strekking wilde 
meewerken. Na wat frustraties in de 
beginperiode ben ik het werken aan Wikipedia 
steeds leuker gaan vinden. 

Wordt Wikipedia met de bijdragen van 
hoogleraren niet te elitair? Het is toch 
bedoeld als een ‘open source’ medium? 

Een probleem dat zich soms bij 
Wikipedia openbaart, is dat iedereen denkt 
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verstand te hebben van zaken als bewustzijn, 
aandacht, geheugen en zelfs de menselijke 
hersenen. Dat heeft natuurlijk te maken met 
het feit dat de Psychologie zo sterk 
gepopulariseerd is en er ook een bloeiende 
‘Folkpsychology’ bestaat. Dat kan soms leiden 
tot nogal rommelige artikelen en niet 
geverifieerde uitspraken. Ik probeer dan 
dergelijke artikelen ‘op te schonen’ met een 
meer wetenschappelijke inbreng. Het mag ook 
weer niet te specialistisch worden, want het 
blijft tenslotte een publiekscatalogus. 

Iedereen kan bij Wikipedia dus een duit 
in het zakje doen. Toch denk ik dat ik er 
redelijk in ben geslaagd een aantal aardige 
artikelen over onderwerpen uit de 
psychologie en neurowetenschappen voor het 
voetlicht te krijgen. 

Hoe gaat U daarbij dan te werk? 

Je kijkt eerst wat er in de Engelse versie 
van Wikipedia wordt beweerd over een 
onderwerp als bijv. emotie, denken, de 
thalamus enzovoort. Soms neem je dat in 
vertaling over, maar soms denk je ook: dat 
kan ik beter opschrijven. Dan krijg je een eigen 
Nederlandse versie. Dat is juist wel aardig vind 
ik, die variatie in stijl en inhoud tussen 
verschillende landen. Ik denk dat Nederlandse 
en Engelse versies op het gebied van gedrags- 
en neurowetenschappen momenteel toch de 
beste kwaliteit bieden. Dan komen de Duitse 
en Franse versies. Relatief veel werk en tijd 
neemt het opschonen ven bestaande artikelen 
in. Dat kan soms gevoelig liggen, omdat een 
persoon of personen die een artikel hebben 
geschreven het niet altijd leuk vinden als je 
dingen eruit gooit of verbetert. Ik probeer ook 
bestaande artikelen regelmatig aan te vullen 
met nieuwe relevante kennis. Er is 
bijvoorbeeld interessant nieuw onderzoek 
gedaan naar hersenen en intelligentie, of er 
zijn nieuwe risicogenen voor Alzheimer 
gevonden. Of: een aardig artikel in Nature 
Neuroscience heeft aangetoond dat jongleren 
leidt tot een verandering van de witte stof in 
de motorische cortex, of je probeert een 
artikel over Cannabis te nuanceren door te 
wijzen op schadelijke neveneffecten. 

Het lastigste zijn de hele brede 
onderwerpen zoals de algemene mentale 
functies als taal, geheugen, aandacht etc. Ik 
probeer dan zoveel mogelijk de verschillende 
facetten van het begrip te noemen. De inhoud 
moet ook altijd sporen met de gangbare 
handboeken in psychologie of 
neuropsychologie. Gelukkig heb ik die 
allemaal binnen handbereik. 

Wat drijft U om aan zoiets mee te doen? 

Dat is denk ik toch een soort behoefte 
om kennis over te dragen aan het grote 
publiek zonder al te veel concessies te doen 
aan die kwaliteit. Het heeft natuurlijk ook te 
maken met het feit dat je zo’n 35 jaar 
onderwijs hebt gegeven, en daarmee een 
aardig kennisbestand hebt opgebouwd. Zonde 
om dat niet te gebruiken. Ik probeer ook altijd 
goede illustraties te vinden, of zelf te maken 
als ze er niet zijn. Ook goede referenties zijn 
belangrijk, zodat de lezers weten wie je als 
bron hebt gebruikt. Ik denk tenslotte dat 
Wikipedia ook voor studenten een handig 
medium is om snel dingen in op te zoeken. Ze 
hebben natuurlijk ook makkelijker dan de 
doorsnee burger toegang tot relevante 
literatuur en artikelen om het onderwerp 
verder uit te spitten. 

Als U opnieuw zou mogen kiezen, zou U dan 
weer de Psychologie kiezen? 

Oei, dat is een lastige vraag. Ik denk van 
wel. Hoewel ik destijds ook geaarzeld heb 
voor een studie in de Geneeskunde. Maar de 
psychologie, en dan vooral de richting waarin 
ik mij later heb ontwikkeld, de cognitieve 
neurowetenschap blijft razend interessant. Ik 
denk dat we nog maar aan het begin staan van 
een periode van echt grote ontdekkingen. 
Waarin meer dan voorheen het accent zal 
liggen op het begrijpen, of liever het 
uitpluizen, van die ingewikkelde mind-brain 
relaties. Hoe die software in die neurale 
netwerken is geïmplementeerd. 

Het blijft denk ik toch een probleem 
waarbij je zowel cognitief geschoolde 
psychologen als neurobiologen hard nodig 
hebt.
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HHeett  llaaaattssttee  hhooooffddssttuukk  vvaann  EEPPOOSS  
Interview met Maurits van der Molen 

 
 

  
Bij alle Nederlandse universiteiten is men sinds enige jaren bezig met het op- en inrichten van 
Graduate Schools. Deze zullen in de nabije toekomst overal verantwoordelijk zijn voor het opleiden 
van promovendi. Een groot aantal leden van de Nederlandse Vereniging voor de Psychonomie heeft 
het opleidingstraject doorlopen bij de Experimenteel Psychologische Onderzoekschool (EPOS), een 
samenwerkingsverband tussen de beide Amsterdamse universiteiten en de universiteiten uit Leiden, 
Rotterdam en Maastricht. Net als de andere onderzoekscholen zal ook EPOS haar bestaansrecht (of 
toch in ieder geval haar financiering) binnenkort verliezen. Is dit het einde van een tijdperk? Of is er 
nog een uitweg? We vragen het de Wetenschappelijk Directeur, Maurits van der Molen. 
 
Ter inleiding: EPOS werd opgericht in 1994. 
Wat was toen de voornaamste beweegreden 
voor de grondleggers om de 
promotieopleiding voortaan bij een nieuwe 
onderzoekschool onder te brengen?  

Indertijd was er vanuit de universitaire 
wereld een grote dwang om 
onderzoekscholen op te richten. Er waren 
altijd al samenwerkingsverbanden, maar het 
expliciete doel was nu om het beste 
onderzoek op een bepaald domein te 
bundelen. Binnen die bundeling moest dan 
ook een hele goede PhD training verzorgd 
worden. Die vraag, om het excellente 
onderzoek onder te brengen bij 
onderzoekscholen kwam toen onder andere 
ook vanuit de overheid. 

Vanuit de overheid? Maar het is toch de 
overheid die wil dat hier nu vanaf wordt 
gestapt? 

Ja, zo gaat de geschiedenis. Men wil nu 
toch meer naar een Amerikaans systeem 
waarbij Graduate Schools in eigen huis 
worden opgericht, die dan een zekere massa 
moeten hebben. Dat betekent voor veel 
disciplines dat ze moeten samenwerken met 
anderen. De vraag is dan wel of de 
promotieopleiding dan nog die kwaliteit kan 
krijgen die het nu heeft. 

 

Wat is er nu bekend over hoe het straks 
verdergaat met die opleiding? 

Ik weet niet hoe dat zit met alle 
universiteiten, maar ik kan dat wel bekijken 
binnen de EPOS participanten. Binnen de 
Universiteit van Amsterdam is er een 
Graduate School Psychologie opgericht. Die 
verzorgt nu een research master programma. 
En hoe het verder moet met de promovendi, 
dat is nog grotendeels onbekend. Bij de 
Universiteit Leiden ligt het wat complexer. 
Daar is een Graduate School op het gebied 
van de sociale wetenschappen. Dus dat is een 
bundeling van psychologie en sociologie, 
bestuurskunde en dergelijke. Daarbinnen 
heeft psychologie ook een research master. 
Maar er is ook daar nog heel weinig bekend 
over hoe de PhD training zou moeten worden. 
Bij de Erasmus Universiteit Rotterdam is nog 
geen Graduate School. Ik geloof ook niet dat 
ze daar een echte research master hebben, in 
ieder geval tot voor kort niet. Uit Maastricht 
waren er altijd maar een paar studenten en 
hoe het zich daar ontwikkelt heb ik om die 
reden slecht zicht. En tot slot de VU, daar 
hebben ze ook een Graduate School 
Psychologie met een research master en daar 
is ook nog erg weinig bekend over hoe de 
training voor PhD’s nou gaat plaatsvinden. 
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Er zijn dus vooral veel onbekenden. Hoe zal 
het dan gaan met de promovendi die na de 
zomer beginnen? 

Er zijn inderdaad vooralsnog veel zaken 
onbekend. Wat echter vast staat is dat de 
onderzoekscholen niet meer in dezelfde 
hoedanigheid door kunnen gaan. Nieuwe 
promovendi moeten zich dan na de zomer in 
principe melden bij de desbetreffende 
Graduate Schools. Nu is het wel zo dat het 
EPOS bestuur recent besloten heeft te gaan 
kijken of we niet het onderwijs kunnen 
aanbieden aan die verschillende Graduate 
Schools. Dat moet nog een vorm krijgen. Wat 
voor onderwijs zal dat zijn? En er moet nog 
onderhandeld worden met de Graduate 
Schools of ze dat onderwijs zouden willen 
afnemen. Voor de promovendi die zijn 
aangesloten bij die Graduate Schools en zich 
begeven op het gebied van de experimentele 
psychologie en de randgebieden zou dat een 
uitkomst kunnen zijn. 

Maar dat klinkt nog erg verkennend. Wat 
gebeurt er nu concreet met de promovendi 
die nu beginnen? 

Ik denk dat die nog wel onder de EPOS 
paraplu komen tot aan het eind van dit 
kalenderjaar. De hoop is dat we in de herfst 
dan een nieuw programma kunnen 
aanbieden. Er moet dan natuurlijk ook worden 
voorzien in een overgangssituatie. Maar dat 
moet net zo goed voor de mensen die nu al 
twee jaar bij EPOS zijn. Die hebben ook hun 
programma nog niet vol gemaakt. Dat soort 
dingen moet allemaal nog bekeken worden. 
Hoe het ook verder gaat, EPOS wordt vanaf 1 
januari 2010 niet meer gefinancierd en dan 
houdt het echt op. Bovendien is er dit jaar ook 
geen erkenning meer aangevraagd bij de 
KNAW. De laatste erkenning was aangevraagd 
in 2004 en gold voor vijf jaar. Ook daarom 
stopt het op 1 januari. Als er dan nog niks voor 
in de plaats is gekomen dan moeten de 
Graduate Schools zelf onderwijs geven. 

En om hoeveel promovendi gaat het nu 
eigenlijk? Hoeveel zijn er al opgeleid, in 
opleiding en hoeveel zouden er bijkomen? 

Dat weet ik niet uit mijn hoofd maar er 
komen er in principe zo’n 80 per jaar binnen. 
Dat was in het verleden vrij stabiel. Dus vanaf 
1994 zijn er al een heleboel opgeleid. Ze halen 
niet allemaal de eindstreep, maar bij EPOS is 
dat zo’n 80%. In vergelijking met de globale 
cijfers van de universiteiten is dat een heel 
goed rendement. In die zin vind ik het 
persoonlijk erg jammer dat daar een streep 
doorgehaald wordt. Er wordt iets moois 
afgeschaft en je moet maar afwachten wat 
daar voor in de plaats komt. Er zijn 
bijvoorbeeld ook gedachten, hoewel daar echt 
nog erg weinig over bekend is, dat studenten 
al in het tweede jaar van hun research master 
aan hun promotieonderzoek zouden kunnen 
gaan beginnen. Met dat systeem kun je niet 
makkelijk over stappen naar een andere 
universiteit, want daar krijg je dan nog maar 
drie jaar. Dat zou echt rampzalig zijn. 

Tenzij de verschillende Graduate Schools ook 
weer nauw onderling gaan samenwerken. 
Dat zou de mobiliteit dan weer ten goede 
komen toch? 

Ja, maar dat lijkt me heel 
onwaarschijnlijk. De UvA en de VU hebben 
bijvoorbeeld beide een Graduate School in de 
psychologie en die zullen dat niet snel gaan 
samenwerken met een Graduate School in de 
sociale wetenschappen. Hoogstens zouden de 
psychologie promovendi uit Leiden hun 
opleiding volgen bij de VU of de UvA maar dan 
heb je eigenlijk weer een vermomd EPOS. Dat 
kan je dan beter gewoon direct doen. 

De Graduate Schools van de VU en de UvA 
zelf zouden dus in principe wel goed kunnen 
samenwerken. Dat brengt ons dan terug bij 
het begin. Immers, waarom dan de 
verandering?  

Universiteiten kiezen er waarschijnlijk 
toch voor om meer invloed te kunnen 
uitoefenen op de dingen waar ze geld aan 
uitgeven, dus ook de promovendi. Bovendien 
geeft dat dus ook tenminste de mogelijkheid 
om het driejarige promotie traject in te 
kunnen voeren. Dat lijkt toch ook een reële 
mogelijkheid in de toekomst, want 
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bijvoorbeeld bij NWO stond enige tijd geleden 
bij de project aanvragen de mogelijkheid om 
voor research master studenten een driejarig 
promotie project aan te vragen. Dat is 
ondertussen weer verdwenen, maar het is 
toch een teken aan de wand. Het stond ook 
als mogelijkheid zo in een notitie van de VSNU 
van enkele jaren terug. Daar werd trouwens 
ook weer de mogelijkheid genoemd de 
promovendi een beurs te geven in plaats van 
een aanstelling. 

Dat laatste lijkt, behalve in Groningen, niet 
zo’n vlucht te nemen. Terug naar EPOS dan: 
stel Graduate Schools besteden de 
promotieopleiding, wat betreft 
experimentele psychologie  uit aan EPOS, 
wat zijn dan de plannen voor de structuur? 
Verandert bijvoorbeeld de status van de 
vaste leden? 

Dat hangt natuurlijk af van de 
uiteindelijke vormgeving maar zo’n 

onderwijsplatform heeft ook docenten nodig. 
Die moeten bovendien van een zekere 
kwaliteit zijn. Men moet zich dan weer 
melden om als docent toegelaten te worden 
waarbij de eisen die nu aan een lidmaatschap 
zijn verbonden dan ook weer gelden. Dat kan 
vervolgens voor de verschillende faculteiten 
dan weer een kwaliteitscriterium zijn om hun 
personeel te beoordelen. Alhoewel er dus ook 
stemmen zijn die zeggen het liever allemaal in 
eigen huis te houden. Al met al is het geen 
makkelijke onderneming. Hier heeft het 
bestuur verder ook nog geen uitspraken over 
gedaan, maar in principe wil je het 
docentencorps handhaven omdat je anders je 
onderwijs ook niet kan verkopen. Uiteindelijk 
zou je dus kunnen zeggen dat het streven is 
om zoveel mogelijk van het goede te 
behouden. Wat in 1994 een goede gedachte 
was blijkt nu nog steeds een goede gedachte. 

[BH] 
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Bier, brein en cognitie 

NNVVPPuubbqquuiizz  
PPaarrttiicciippeerreennddee  wweetteennsscchhaappssjjoouurrnnaalliissttiieekk  lloooonntt  

  
Eens per jaar komt de crème-de-la-crème van de 
Nederlandse psychologie bij elkaar om op geheel 
empirische wijze te toetsen welke stad de meeste 
geleerde groep psychonomen herbergt. Zoals in de 
cinematografie academy awards worden uitgedeeld 
en journalisten Pullitzer prijzen winnen, zo kan de 
wetenschapper natuurlijk een leven lang hopen op een 
Nobelprijs. Dan gaat het echter meestal om een leven 
lang wachten: gemiddeld moet een toekomstig 
winnaar nog ongeveer 29 jaar wachten om 
daadwerkelijk de prijs te krijgen na het baanbrekende 
werk. Daarnaast is het toekomstperspectief überhaupt 
niet rooskleurig voor psychonomen: hoewel over het aantal gediscussieerd kan worden – zo zou alleen 
Daniel Kahneman een ‘echte’ psycholoog zijn (APS Observer, 2003) – is het duidelijk dat het er 
proportioneel behoorlijk weinig zijn. Aldus de noodzaak om eens per jaar in Nederland, zogezegd het 
Zweden van de psychologie, een wellicht iets goedkopere, maar bijna even schitterende prijs uit te 
reiken. 
 

  

Sinds mensenheugenis, of in ieder geval 
sinds de eerste NVPubquiz drie jaar geleden, 
ging deze prijs naar de UvA. Amsterdam is, zo 
bleek middels een door mijn eigen team 
verkeerd beantwoorde vraag, natuurlijk ook 
de bakermat van de Nederlandse Vereniging 
der Psychonomie. Dat de vragen vaak ook een 
oorsprong hadden in Amsterdam, zou niet 
relevant zijn: immers, het winnende team (als 
ik mij niet vergis, meestal gespeerpunt door 
Jaap Murre) was onafhankelijk van de 
organisatie. Nochtans, in een zet gelijk die van 
Marco Borsato om de TMF-Awards te jureren 
in plaats van keer op keer te winnen, was het 
vorig jaar winnende team gebombardeerd tot 
organisatie van NVPubquiz 2009. De aardige 
parallel voortzettende, zou men de nieuwe 
jury zeker als showhost kunnen betitelen: op 
de zolder van café ‘de Pont’ maakten zij, 
ondanks het gebrek aan rode loper, met hun 
glitterende pruiken en luisterrijke presentatie 
van dit evenement werkelijk een event.  

De afwezigen vragen zich allengs af 
waar dit event dan over gaat: wat hebben ze 
nu precies gemist? Het concept is betrekkelijk 
simpel: in plaats van het geheimzinnige en vrij 
subjectieve oordeel van de Nobelcommissie, 
bedenkt de organisatie een aantal vrij 
moeilijke vragen die de verschillende teams 

(per stuk officieel bestaand uit drie tot zes 
geleerde personen van alle hoeken van 
Nederland) in vier rondes beantwoorden. 
Deze rondes betreffen ongeveer alles wat een 
psychonoom maar interessant kan vinden, 
verdeeld over de categorieën Geschiedenis, 
Wetenschap, Ontspanning [..]. Een voorbeeld 
uit de geschiedenisronde – die overigens 
gedomineerd werd door vragen met 
betrekking tot de klassieke oudheid, dan wel 
met een zekere romanofiele inslag – was 
bijvoorbeeld: ‘welke volkeren zijn, na het jaar 
onze heren, Groot Brittannië 
binnengevallen?’. Een ander voorbeeld, uit de 
vermeldenswaardige ‘sub-ronde’ Godsdienst, 
dewelke de leden der jury, afkomstig van de 
UvA, speciaal voor de geleerden van de VU 
had bijgevoegd als aardig intermezzo en die 
met vragen als ‘welke van de volgende zes 
daden moet volgens de bijbel niet bestraft 
worden met de dood?’ zeker mensen als 
Richard Dawkins en Daniel Dennett goed 
zouden doen. Ik begreep dat als een os 
iemand doodt, de eigenaar van de os niet de 
doodstraf verdient – tenzij het een bokkige os 
betreft. Dergelijke vragen werden vakkundig, 
met uitzondering van het feit dat ‘de saksen’ 
toch zeker een correct antwoord op 
bovenstaand voorbeeld was (*kuch*), door de 
jury nagekeken, die vervolgens het team met 
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de meeste goede antwoorden beloonden met 
een rondje op de rekening van de NVP. 

Het mag gezegd worden dat het Leiden 
Institute for Beer and Cognition zijn naam eer 
aandeed en de rekening van de NVP 
behoorlijk plunderde. Dat is meteen een goed 
moment om even iets recht te zetten: ja, de 
nieuwe naam voor het desbetreffende team 
uit Leiden was weliswaar van mijn hand, maar 
in mijn verdediging mag gezegd worden dat 
het niet mijn idee was dat teamnamen 
sowieso ‘ludiek’ moesten zijn. Teamgenoot 
Guido Band kwam bijvoorbeeld al met “The 
Response Keys”, “Diekstra & Buikhuizen” en 
“The UvA Busters” en tezamen met mijn “Wir 
sind Wundt-erbar” en “the Stroopwaffles” was 
de breinstorm niet geheel zonder resultaat. 
Het leek er echter op dat met de concurrentie 
van bijvoorbeeld “De Kuikens” (Nijmegen), 
“VU Chickens” (Amsterdam) en “Het Bonte 
Gezelschap” (Leiden+), we een zeker voordeel 
hadden: Steven Scholte leek er een bepaald 
genoegen in te scheppen om schel te laten 
schallen wanneer het Leiden Institute for Beer 
and Cognition won. 

 

Enfin, dat scheelt voor mij in ieder geval 
dat ik nu niet meer de drie heren (Guido Band, 
Rinus Verdonschot en ondergetekende) en 
één dame (Ingrid Christoffels) hoef te 
contacteren. Zij hopen hun (wissel-) trofee 
spoedig in ontvangst te nemen, maar ik ga er 
van uit dat wanneer de nieuwe Psychonoom 
verschijnt, dit reeds gebeurd is. Ongetwijfeld 
zullen zij dan ook al hard bezig zijn de nieuwe 
vragen te bedenken, aangezien ze geacht 
worden de volgende NVPubquiz te 
organiseren.  

[MS] 

 

 

 

   

 
Winnend team NVPubquiz 2009 
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Opstelling voor onderzoek naar perceptie van 

kleuren in etalages; bron Philips. 
 

 

PPssyycchhoonnoommiiee  bbiijj  PPhhiilliippss  RReesseeaarrcchh  
OOpp  bbeezzooeekk  bbiijj  PPaauull  LLeemmmmeennss  

  
Wat eens het ‘Nat.Lab.’ terrein was is tegenwoordig de High Tech Campus Eindhoven en om bij Philips 
Research te komen moeten we bordjes volgen. Er is een hoop veranderd. Zo’n tien jaar geleden stond 
er, om bedrijfsspionage tegen te gaan, nog een groot hek om het terrein. Tegenwoordig zijn er tal van 
innovatieve bedrijven gevestigd die samen gebruik maken van de aanwezige technische 
infrastructuur. Wat betreft de veranderingen van het denken binnen Philips Research is dit echter nog 
maar het topje van de ijsberg. Vroeger werd het onderzoek vooral gedreven door technologische 
innovatie. Nu wordt centraal gesteld hoe de gebruiker de technologie ervaart. Hoog tijd voor een 
bezoek namens de Psychonoom om eens te zien welke invulling hier aan wordt gegeven en hoe zij 
gebruikerservaringen eigenlijk onderzoeken. 

 
We worden ontvangen door Paul 

Lemmens. Hij studeerde Cognitiewetenschap 
in Nijmegen en promoveerde daarna bij het 
Nijmegen Institute for Cognition and 
Information (NICI nu DCC) op zijn onderzoek 
naar de verwerking van affectieve en 
crossmodale stimuli. Tegenwoordig is hij 
Senior Scientist bij Philips Research. “Er zijn 
zeven vestigingen wereldwijd, maar dit is de 
grootste.”, vertelt hij. “In totaal werken er 
zo’n 1800 man.”. Het werk bestaat uit 
toegepast wetenschappelijk onderzoek 
waarbij één van de elementen het verkrijgen 
van intellectuele rechten (IPR) is op de 
technologische uitvindingen. Onderzoekers 
worden gestimuleerd om, nadat de relevante 
patenten verworven zijn, te publiceren over 
het werk. 
 

Onze rondleiding begint in de Shop area 
van ExperienceLabs. Deze dienen ertoe om de 
ervaring van Philips consumenten uitgebreid 
te kunnen onderzoeken in een zo natuurlijk 
mogelijke omgeving. Hier wordt bijvoorbeeld 
gekeken naar de invloed van de nieuwe 
gekleurde LED lampen. De lampen kunnen 
door kleuren en sterktes te variëren de sfeer 
in de ruimte op talloze manieren beïnvloeden. 
Men houdt zich bezig met vragen als: Hoe 
moet de gebruiker de lichten dan bedienen? 
En kunnen de lichten ook zelf reageren op de 
gebruiker?  

In de woonkamer van de Home area 
verlicht de Philips ‘Ambilight TV’, al 
verkrijgbaar op de markt, de kamer met 
ingebouwde LEDs in het frame van de TV. De 

kleur en sfeer van de Ambilight wordt 
automatisch bepaald door de dominante 
kleuren op de tv. Als je dan het tennis op 
Wimbledon kijkt, kleurt je kamer in gepast 
groen. Het is de bedoeling hiermee te voldoen 
aan de behoefte die Philips waarneemt bij de 
consument om volledig op te gaan in de 
experience van bijvoorbeeld film kijken. Dat 
die behoefte er is zie je bijvoorbeeld aan de 
vlucht die de verkoop van dolby surround 
systemen de afgelopen jaren heeft genomen. 
De automatisch gestuurde lichten zouden hier 
ook exemplarisch voor zijn. Om inzicht te 
krijgen in de ervaring van de gebruiker van de 
Ambilight is ExperienceLabs uitgerust met b.v. 
drukgevoelige vloerplaten, onopvallende 
camera’s en microfoons. Van de 

P
h

il
ip

s 
R

es
ea

rc
h

 



 

 17 

proefpersonen kan ook nog de Galvanic Skin 
Reponse en de hartslag gemeten worden. 
Naast deze kwantitatieve metingen wordt er 
ook veel gebruik gemaakt van gevalideerde 
vragenlijsten die een wat kwalitatiever beeld 
geven. 

 

 
Ambilight verlicht tv kijken; bron: Philips. 

 
Verlicht verlaten wij de Shop en Home 

area, waar helaas geen echte demonstratie 
gegeven kon worden vanwege een 
uitgebreide verbouwing ter voorbereiding op 
nieuwe experimenten. Aan de hoeveelheid 
busjes van installatiemonteurs op het terrein 
valt trouwens af te leiden dat de innovatie van 
de verschillende ruimtes niet stil staat! 

We vervolgen de route naar het 
hoofdgebouw waar we langs ruimtes worden 
geloodst die toch enigszins doet denken aan 
de werkplaats van Q, de uitvinder die James 
Bond voorziet van schietpennen en snelle 
auto’s. In één van deze labs, aan een 
mannequin, hangt het trilvest waar Paul 
momenteel ook aan werkt. Het ziet eruit als 
een normaal trainingsjack maar aan de 
binnenkant zijn er motortjes ingenaaid die we 
kennen uit de mobiele telefoon. Een trilvest? 
Die hebben we de vorige keer bij TNO ook 
gezien. “Jazeker, dat klopt”, zegt Paul: “Ik 
spreek Jan van Erp regelmatig, hun insteek is 
wel heel anders.”  

Waar bij TNO wordt getracht door 
middel van de locatie van de trilling de 
situational awareness voor de F16 piloot te 
verbeteren, probeert Paul de drager vooral 
affectief te beïnvloeden. Bijvoorbeeld om de 
sfeer over te brengen van een scène uit een 
film die je kijkt. Is de scène spannend dan kan 

dat verhoogd worden door een rilling over je 
rug te laten lopen. In een romantische film 
kun je vlinders in je buik ervaren of je voelt 
een troostende arm op je schouders bij een 
droevige scene. Het blijkt dat de door Philips 
geklede proefpersonen zich niet altijd bewust 
zijn van de invloed maar achteraf het kijken 
van de films wel beter beoordelen. 

Tot slot drinken we nog koffie en praten 
verder over de veranderingen van de laatste 
jaren. Hoe past de Senseo hier eigenlijk in? 
Toch één van de succesvolste producten van 
de afgelopen jaren lijkt ons. “De Senseo is een 
goed voorbeeld van klantgericht werken.”, 
vertelt Paul. “Daar is bij de ontwikkeling echt 
gekeken naar de behoefte van de 
consument.” Het bleek dat thuis de meeste 
koffie ‘s ochtends werd gedronken tussen het 
opstaan en het vertrek naar het werk. Men 
had er daarbij dus behoefte aan om snel één 
of twee kopjes te kunnen zetten. Het 
ouderwetse koffiezetapparaat was daar 
eigenlijk niet op toegerust. Bovendien was er 
ook thuis een behoefte naar een laagje crème 
op de koffie net zoals men het in het café 
gewend was. Het grote succes van de Senseo 
wordt gezien als bewijs dat deze behoefte 
aanwezig was. Een ander punt waaruit blijkt 
dat de ervaring van de gebruiker leidend is, is 
de bediening die bij de Senseo uitermate 
eenvoudig is. Paul vertelt dat dit een gevolg is 
van de Sense & Simplicity filosofie. Wanneer 
er een keuze gemaakt moet worden tussen 
uitbreiding van de functionaliteit van een 
product en het optimaliseren van het 
bedieningsgemak, weegt dit laatste 
tegenwoordig zwaarder. 

 

Vanuit historisch perspectief is het 
centraal stellen van de ervaring van de 
gebruiker een logische ontwikkeling. 
Oorspronkelijk werd bij het Natuurkundig 
Laboratorium (Nat.Lab.) veel fundamenteel 
onderzoek gedaan naar technologische 
innovaties. In de jaren 70, echter, werd de 
band tussen de businesses van Philips en 
Philips Research steeds sterker. Eind jaren 
tachtig veranderde de financieringsstructuur. 
Voorheen werd het Nat.Lab. direct vanuit de 
Raad van Bestuur betaald, vanaf toen moest 

P
h

ilip
s R

esearch
 



 

 18 

twee derde van het onderzoek worden 
betaald in opdracht van de product divisies.  

Deze ‘1e en 2e geldstroom’ structuur 
bestaat nog steeds en heeft er dus toe geleid 
dat de waargenomen behoefte van de 
consument vóór alles komt. Wat is er dan 
gebeurd met de printplaat-minnende 
bollebozen: de uitvinders van de optische 
schijf en de digitale compact cassette? Deels 
zijn ze vertrokken, bijvoorbeeld meegegaan 
naar de chipfabrikant ASML en deels zijn 
mensen meegegaan met de nieuwe koers van 
het bedrijf en verdiepen zich tegenwoordig 

ook in de psychonomie en de 
emotieliteratuur. En daarnaast is het aantal 
onderzoekers met een gamma- achtergrond 
ook enorm gestegen. Tekenend is de man-
vrouw verhouding: die is anders dan vroeger 
ook gewoon fifty-fifty. “Interessant, Paul, en 
hebben jullie dan – kuche kuche - momenteel 
toevallig nog vacatures voor bijna 
gepromoveerde psychonomen – kuche 
kuche?”, vragen we nog subtiel. “Nee, sorry 
jongens.”, antwoordt Paul, “Momenteel 
hebben we een aannamestop. De crisis hè. 
Wie weet volgend jaar weer.”  
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Janneke Lommertzen met Optotrak-markers 

op borst, bovenarm, pols, hand en vingers. De 
rechterhand ligt op één van de twee startposities 
en een cylinder staat op de doellocatie klaar om 
opgepakt te worden. De andere cylinders staan op 
de achtergrond. 

 

PPrroommoovveenndduuss  IInntteerrvviieeww  
JJaannnneekkee  LLoommmmeerrttzzeenn  

  
Janneke Lommertzen studeerde Gezondheidswetenschappen in Maastricht met afstudeerrichting 
Bewegingswetenschappen voordat ze begon aan haar promotieonderzoek bij Ruud Meulenbroek en 
Rob van Lier. Ze raakte toen gefascineerd door het gemak waarmee mensen allerlei bewegingen 
konden uitvoeren. 

 

Wat ben je na je studie(s) gaan doen? Hoe 
ben je aan je baan als promovendus 
gekomen? 

Na mijn afstuderen heb ik een tijdje in 
de zorg gewerkt voor ik aan mijn 
promotieproject bij het NICI (nu Donders 
Centre for Cognition) begon. Het project sloot 
goed aan op mijn afstudeeronderzoek naar de 
'two-visual-streams-hypothesis'. Dat was 
gebaseerd op een studie van Rossetti en 
Pisella die lieten zien dat sommige visuele 
stimuluseigenschappen (zoals locatie) via de 
dorsale route worden verwerkt en andere 
(vorm en kleur) via de ventrale. Hierbij 
maakten we er van gebruik dat de dorsale 
route door het brein korter is, en daardoor 
een kortere latentietijd heeft. Dorsale 
representaties zijn eerder actief, en doven 
eerder uit dan ventrale representaties. 

Je bent gepromoveerd. Kan je ons uitleggen 
wat de titel van je proefschrift betekent? 
Visuomotor coupling at different levels of 
complexity? 

Tijdens mijn promotieproject heb ik 
onderzoek gedaan naar de koppeling tussen 
visuele waarneming en (doelgerichte) 
motoriek. Daarvoor heb ik in verschillende 
experimenten enerzijds de complexiteit van 
de visuele input gevarieerd, en anderzijds de 
complexiteit van de motorische respons. Dit 
heb ik met name gedaan omdat veel 
onderzoek in dit vakgebied gebaseerd was op 
grijptaken en visuele illusies waarbij de 
grootte van het doel verkeerd wordt 
waargenomen. 

In de eerste twee studies heb ik een 
oriëntatieillusie, de Rod-and-Frame-Illusion 
(RFI) gebruikt. De RFI bestaat uit een staaf, 
met daaromheen een kader. Wanneer de 

oriëntatie van het kader verandert, verandert 
ook de waargenomen oriëntatie van de staaf. 

In de derde studie is onderzoek gedaan 
naar hoe we voorwerpen die we slechts 
gedeeltelijk zien, kunnen vastpakken. In de 
laatste studie uit mijn proefschrift hebben we 
onderzocht hoe proefpersonen voorkomen 
dat ze tegen het voorwerp dat ze willen 
pakken opbotsen. Hiervoor hebben we de 
beweging van de hele arm geanalyseerd bij 
reik- en grijpbewegingen vanaf verschillende 
startposities naar cylinders, variërend in 
hoogte van 1 tot 15 cm (zie figuur 1 voor de 
opstelling van dit experiment). 

Welk project, paper of vinding uit je 
proefschrift vind je zelf het meest inspirerend 
of waar ben je zelf het trotst op? 

Ik heb drie hoofdstukken uit mijn 
proefschrift gepubliceerd, twee als 
tijdschriftartikel, en een als conference 
proceeding. De tweede studie die ik in mijn 
proefschrift beschrijf (die is verschenen in 
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Proefpersoon met de lichtgevende 

cylinder in haar hand. Op de achtergrond staat 
de monitor waarop de stimuli werden 
gepresenteerd. Om te vermijden dat de 
oriëntatiewaarneming werd beïnvloed door 
cues uit de omgeving, was er een groot 
cirkelvormig scherm op de monitor gemonteerd 
en werd het experiment in het donker 
uitgevoerd. De beweging van de cylinder werd 
gemeten met behulp van Optotrak. 

 

Motor Control) vind ik het interessantste. 
Deze studie is gebaseerd op de Rod-and-
Frame-Illusion (RFI). Proefpersonen hadden 
een lichtgevende cylinder in hun hand, en 
moesten die naar voren bewegen en in 
dezelfde oriëntatie draaien als de staaf (zie 
figuur 2). Het bleek dat wanneer de 
staaforiëntatie in de richting van de klok 
afwijkt van vertikaal, proefpersonen 
oriëntatiefouten maken in dezelfde richting. 
Maar een kader oriëntatie die van verticaal 
afwijkt zorgt voor oriëntatiefouten in de 
tegengestelde richting. In deze studie hebben 
we niet alleen laten zien dat de verschillende 
elementen van de RFI, de staaf- en de 
kaderoriëntatie verschillende effecten 
hebben, maar ook dat ze afzonderlijk van 
elkaar worden verwerkt. 

Ik vroeg me af of je enig verband ziet tussen 
je vindingen die stellen dat visuele illusies 
('perceptie') effecten hebben op actie en 
invloedrijke modellen op perceptie-actie 
gebied, zoals dat van Milner & Goodale? 

Milner en Goodale (1995) claimden dat 
actie niet vatbaar is voor visuele illusie-
effecten, en zij verklaarden dat ook aan de 

hand van een dichotome verwerking van 
visuele informatie. 'Visuele waarneming en 
interpretatie loopt via de ventrale route en 
ruimtelijke waarneming voor doelgerichte 
actie loopt via de dorsale route'. Visuele 
context-illusies treden op in de ventrale route 
omdat daar 'interpretatie' plaatsvindt. 

De reden dat ik in mijn RFI-
experimenten wel illusie-effecten op 
motorische responsen heb gevonden is 
voornamelijk dat de motorische responsen 
langer duurden dan de latentietijd van de 
context-onafhakelijke dorsale route. 
Daarnaast speelt het een rol dat 
proefpersonen in onze experimenten 'open' 
taken uit moesten voeren, terwijl in de 
meeste taken die Milner en Goodale 
gebruiken, 'gesloten' taken zijn gebruikt.  

Bij welke illusies is de context waarin deze 
plaatsvindt belangrijk en bij welke niet? Welk 
verschil is er tussen beide? 

Bij de meeste visuele illusies wordt een 
doel-object als gevolg van zijn context anders 
waargenomen dan zonder deze context. Dus 
de context is altijd van invloed. Denk aan 
bijvoorbeeld de Ebbinghausillusie, waarbij een 
centrale cirkel groter wordt waargenomen 
dan hij daadwerkelijk is, als gevolg van 
kleinere cirkels die er omheen staan. Of zo'n 
visuele illusie een actietaak beïnvloedt, hangt 
onder andere af van de timing van de taak en 
van het type taak. 

Visuele informatie wordt via een 
dorsale en een ventrale route verwerkt. Beide 
routes hebben een verschillende latentietijd. 
De latentietijd van de spatieel nauwkeurige 
dorsale route is vrij kort. Na die tijd wordt 
visuele informatie geheel ventraal verwerkt, 
waar de verschillende stimuluseigenschappen 
worden geïntegreerd en geïnterpreteerd. De 
visuele representatie van de stimulus die dan 
ontstaat kan illusoir zijn. 

Het is belangrijk om te weten welke 
stimulusinformatie nodig is om de taak correct 
uit te voeren. Als deze stimuluseigenschap 
door de illusie wordt vertekend kan er een 
illusie-effect optreden. 
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Het type taak bepaalt ook of er effecten 
van illusies worden gevonden. Als 
proefpersonen een taak moeten uitvoeren 
met een 'open' einde, dan zal een visuele 
illusie eerder invloed uitoefenen op de 
actietaak, dan wanneer een taak een 
'gesloten' einde heeft. Dyde en Milner hebben 
bijvoorbeeld ook een RFI gebruikt in een 
actietaak. Maar in hun studie moesten 
proefpersonen de staaf vastpakken, waardoor 
het einde van de respons vast lag. Zij vonden 
geen significant illusieëffect in deze taak, 
terwijl in onze studies (hoofdstuk 2 en 3 uit 
mijn proefschrift) wel illusie-effecten zijn 
gevonden in zowel perceptuele als motorische 
taken. Proefpersonen moesten een cylinder in 
dezelfde oriëntatie roteren als de staaf uit de 
RFI stimulus. Doordat proefpersonen zelf het 
eindpunt van hun respons konden bepalen, 
was dit een open taak.  

Wat ben je na het afronden van jouw 
proefschrift gaan doen? 

Meteen nadat ik mijn proefschrift heb 
ingediend, ben ik naar Engeland verhuisd om 
als postdoc te werken op een project bij Rob 
Ellis, in Plymouth. Daar heb ik drie maanden 
gewerkt, maar het project en de stad waren 
niet wat ik er van had verwacht en daarom 
ben ik daar mee gestopt om in Nederland een 
revisie af te maken en mijn promotie voor te 
bereiden. 

Heb je nog tips voor beginnende 
promovendi? 

Naast dat het belangrijk is om een 
onderwerp te kiezen dat je erg interesseert en 
je er niet tegen op moet zien om nieuwe 
dingen te leren, denk ik dat het voor het 
succesvol en prettig verlopen van een 
promotieproject essentieel is om goed en 
efficiënt met je promotor(en) te kunnen 
samenwerken. Hiervoor is het belangrijk om 
hen en hun manier van werken en begeleiden 
te leren.  

Waar ben je nu mee bezig, merk je iets van 
de krapte op de arbeidsmarkt/crisis? 

Sinds mijn promotie heb ik mij op 
onderwijs gericht. Ik heb meegeholpen een 
nieuwe cursus op te zetten en ik geef nu les in 
academische vaardigheden. Daarnaast ben ik 
bezig met de Basiskwalificatie Onderwijs en 
ben ik me aan het oriënteren op vacatures 
voor structureler, fulltime werk. Door de 
'crisis' zijn er veel mensen die solliciteren, 
waardoor er meer concurrentie is.  

Waar zien we Janneke Lommertzen over 15 
jaar? 

Er zijn veel dingen die ik interessant 
vind en die ik graag doe. Op het moment 
probeer ik uit te vinden wat voor functie daar 
het beste bij past. Wat ik over 15 jaar doe kan 
ik daarom nog niet overzien. Het is spannend, 
maar ook wel een prettige gedachte dat er 
nog zoveel wegen open liggen. 

  

Jan
n

ek
e L

o
m

m
ertzen

 



 

 22 

DDiisssseerrttaattiieepprriijjss  22000099  
JJuurryyrraappppoorrtt..  EEggmmoonndd  aaaann  ZZeeee,,  1199  DDeecceemmbbeerr  22000099  

Sinds 1995 looft de Nederlandse Vereniging voor Psychonomie elk oneven jaar een prijs uit voor de 
beste dissertatie op psychonomisch of aanverwant terrein, die in Nederland of Vlaanderen 
geschreven is tijdens de twee eraan voorafgaande academische jaren. De prijs bestaat uit een 
cheque ter waarde van € 500,-- en een oorkonde. Tevens valt de winnares of winnaar de eer te beurt 
om over het bekroonde werk een plenaire lezing te houden tijdens de Winterconferentie van het jaar 
van uitreiking. Vandaag beleven we de bekendmaking van de Dissertatieprijs 2009, waarvoor 
proefschriften in aanmerking komen die zijn verdedigd tussen 1 juli 2007 en 30 juni 2009.  

 

  

De Jury bestaat dit jaar uit de volgende 
zes psychonomiehoogleraren: Eveline Crone 
(Leiden), Eco de Geus (VU Amsterdam), 
Bernadette Jansma (Maastricht), Roy Kessels 
(Nijmegen), Jan Maarten Schraagen (Twente), 
en Spreker dezes (Leiden, Voorzitter). Als 
Secretaris en waarnemer namens het NvP-
bestuur treedt op: Jan van Erp (Soesterberg). 
De Jury heeft in totaal 17 genomineerde 
proefschriften beoordeeld—een aantal dat 
vergelijkbaar is met de aantallen in 2005 en 
2007, toen er respectievelijk 15 en 22 
inzendingen waren. Alle proefschriften zijn 
geschreven in het Engels, met een lengte 
variërend tussen ruim 100 en ruim 350 
bladzijden. De inzendingen zijn afkomstig van 
zeven Nederlandse universiteiten, samen 
verantwoordelijk voor 15 nominaties, en één 
Vlaamse universiteit met twee nominaties.    

Alle dissertaties op twee na zijn 
opgebouwd als een collectie van artikelen, 
waarvan steeds een flink deel al was 
gepubliceerd in een vooraanstaand 
internationaal tijdschrift. De 17 inzendingen 
behandelen een grote verscheidenheid aan 
psychonomische onderwerpen, meestal 
aangepakt met geavanceerde meet- en 
analysemethoden. Zo wordt in zeven van de 
17 proefschriften gebruik gemaakt van ERPs, 
fMRI, of andere neurocognitieve technieken. 
Daarnaast speelt de meting en analyse van 
fysiologische en ander complexe continue 
signalen (bijvoorbeeld oogbewegingen) een 
hoofdrol in diverse andere projecten.  

Deze factoren hebben het werk van de 
Jury er niet lichter op gemaakt. Begin juli 
kreeg elk jurylid acht of negen proefschriften 
toegestuurd met het verzoek deze te 
beoordelen op een driepuntschaal op de 
volgende zeven criteria: originaliteit, 

theoretische relevantie, praktische 
relevantie, schrijfstijl (leesbaarheid), logische 
consistentie van de afzonderlijke 
hoofdstukken, eenheid van de gehele 
dissertatie, en bijdrage aan de literatuur 
(aantal publicaties). Tevens werd hun 
verzocht een rapportcijfer uit te delen voor 
het proefschrift als geheel en te vermelden of 
ze al dan niet betrokken waren geweest bij de 
totstandkoming van het proefschrift. Ten 
slotte moesten ze—ook op een 
driepuntschaal—aangeven hoe zwaar ze elk 
der zeven criteria lieten meetellen. Aldus 
ontving elke inzending drie sets van 
beoordelingen.  

 Het algemene oordeel van de 
juryleden over de kwaliteit van de 
inzendingen was zeer positief. Een van de 
juryleden vertolkte zijn opinie als volgt: “De 
proefschriften waren in het algemeen van 
hoge kwaliteit en getuigden van grote liefde 
voor de materie en voor het metier van 
wetenschappelijk onderzoeker. We mogen 
trots zijn op deze jonge generatie 
experimenteel psychologen.” Eind september 
heeft de Secretaris het cijfermateriaal 
geanalyseerd op dezelfde manier als waarop 
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dat in voorgaande jaren gebeurd is. Hierbij 
bleek dat twee dissertaties duidelijk positief 
boven de 15 andere uitsprongen: die van 
Marjolein Kammers (Utrecht, met de titel 
“Bodies in the brain: More than the sum of 
their parts”) en die van Floris de Lange 
(Nijmegen, getiteld “Neural mechanisms of 
motor imagery”). Voor deze twee dissertaties 
is vervolgens het aantal onafhankelijke 
beoordelingen aangevuld tot vijf. Eind 
oktober kwam er een afgetekende winnaar 
uit de bus.  

 Aldus kan ik u vandaag namens de Jury 
meedelen dat de NvP-dissertatieprijs 2009 
wordt toegekend aan een jonge onderzoeker   

•  die inmiddels bijna 30 artikelen heeft 
gepubliceerd, waarvan er vijf zijn opgenomen 
in de dissertatie  

•  die al ruim 160 citaties in het ISI Web 
of Science vergaard heeft  

•  die blijk geeft van grote expertise op 
het gebied van neurocognitieve 
onderzoeksmethoden, in het bijzonder fMRI 
en MEG  

•  die een nieuwe theorie heeft 
ontwikkeld over de onbewuste mechanismen 
die ten grondslag liggen aan motorische 
verbeelding, en deze op originele wijze heeft 
geverifieerd  

•  die de theorie onmiddellijk heeft 
weten te benutten in de diagnostiek van 
neurologische patiënten met bepaalde 
motorische stoornissen  

•  die zijn werk in glasheldere 
bewoordingen kan opschrijven  

•  kortom, aan Floris de Lange.  

Namens de Jury feliciteer ik Floris 
hartelijk met de NvP-dissertatieprijs 2009, die 
naar wij hopen zal werken als een vliegwiel 
dat de vaart in zijn wetenschappelijk werk 
erin houdt. Ook promotor Peter Hagoort en 
copromotor Ivan Toni betrekken wij graag in 
deze gelukwensen.   

Namens de Jury,  

 Gerard Kempen (vz.) 
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AAaannkkoonnddiiggiinnggeenn  
 

Congressen & Workshops 
7th FENS (Federation of European Neuroscience) Forum of European Neuroscience, Amsterdam. July 
3-7, 2010 
http://fens2010.neurosciences.asso.fr 
 
Experimental Methods in Language Acquisition Research (EMLAR) VI 
The workshop aims at training advanced MA and PhD students working on first and second language 
acquisition in experimental research. Experts in various domains of language acquisition research are 
giving various lectures and practices.  
 
The Neuroscience of Responsibility (Delft, 11 - 13 februari) 
This three-day workshop will bring together 30 people from around the world – an equal mix of 
neuroscientists, legal academics & practitioners, as well as philosophers – to discuss how 
neuroscience can help us to address questions about responsibility, especially within the law, and to 
develop and discuss ideas about future research in this area.  
 
ACT-R Spring School and Workshop (Groningen, 12 - 17 april) 
ACT-R is a cognitive theory and simulation system for developing cognitive models for tasks that vary 
from simple reaction time to driving a car and learning algebra and air traffic control.  
 

Colloquia 
9 februari (Nijmegen, 12:30). DCC Lecture. Friedemann Pulvermuller 
11 februari (Leiden, 16:30). LIBC Colloquium. Philippe Peigneux: Memory consolidation across the 
sleep-wake cycle. A neuroimaging perspective 
23 februari (Nijmegen, 12:30) DCC Lecture. Brigitte Roeder 
 
3 maart (Rotterdam, 15:30) Brain & Cognition colloquium Rolf Zwaan et al: Wiiting: Meeting about 
using Nintendo Wii for research purposes  
5 maart (Utrecht, 16:00) Helmholtz Lecture David Fitzpatrick: Imaging experience dependent 
emergence of functional circuits in the visual cortex 
9 maart (Nijmegen, 12:30) DCC Lecture. Ricarda Schubotz. 
17 maart (Rotterdam, 15:30) Brain & Cognition colloquium. Hans Ijzerman: 100 Blocks of Solitude: 
Linguistic Categories and their Social-Perceptual Consequences  
31 maart (Rotterdam, 15:30) Brain & Cognition Colloquium. Katinka Dijkstra 
 
1 april (Nijmegen, 16:15) Donders Lecture. Charles Schroeder 
7 april (Leiden, 11:30) LIBC Colloquium. Lauren Stewart: Music and Brain 
8 april (Leiden, 16:30) LIBC Colloquium. Roy Kessels 
9 april (Utrecht, 16:00) Helmholtz Lecture. Irene Pepperberg: Numerical abilities of grey parrots: 
Comparisons with apes and young children 
27 april (Nijmegen, 12:30) DCC Lecture. Mark Walton 
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NVP PUBQUIZ NVP PUBQUIZ NVP PUBQUIZ NVP PUBQUIZ NVP PUBQUIZ 
Op 4 maart vindt weer de onvolprezen NVP Pubquiz plaats; dé intellectuele krachtmeting van 
psychonomen uit het Nederlandse taalgebied. De ene helft van de vragen gaat over psychonomie en 
andere wetenschappen. De andere helft kan overal over gaan: van de aardappeleters tot 
zonnebloemen, van Abba tot ZZTop, en van aardbevingen tot zeeslagen. De voertaal is Nederlands. 
Durf je de uitdaging aan om de kennis van je team te meten met die van andere universiteiten, schrijf 
je dan snel in! Maar ook als je komt voor de gezelligheid of om te netwerken, ben je welkom om deel 
te nemen. 
 
Doe mee en schrijf een team in vóór 25 februari! 
De organisatie is in handen van het team van de sectie Cognitieve Psychologie van de Universiteit 
Leiden dat de afgelopen editie heeft gewonnen. 
 
Wanneer is de NVP Pubquiz?  
Je bent welkom op donderdag 4 maart, van 19:00 tot sluitingstijd. De pubquiz start rond 19:15 en 
duurt tot ongeveer 22 uur, dus ook vanuit Groningen of Maastricht kan je nog thuis komen. 
 
Waar is de NVP Pubquiz?  
Op de bovenverdieping van café de Pont in Amsterdam, rechtstreeks te bereiken vanaf Amsterdam 
CS met het pontje “Buiksloterweg”.  
   
Wat is een NVP Pubquiz team?  
Een team mag maximaal uit 6 deelnemers bestaan. Mail de naam van het team, plus een lijst van 
deelnemers en affiliatie naar band@fsw.leidenuniv.nl. In café de Pont passen 60 personen, dus wees 
er op tijd bij! 
Het winnende team krijgt een hele lelijke, maar desondanks zeer begerenswaardige NVP pubquiz 
wisseltrofee! 
 
Organisatie:  
Rinus Verdonschot, Ingrid Christoffels, Michiel Spapé en Guido Band 

    

A
an

k
o

n
d

ig
in

ge
n

 

mailto:band@fsw.leidenuniv.nl


 

 40 

  

AAddrreessggeeggeevveennss  ggeewwiijjzziiggdd  //  DDiiggiittaallee  eeddiittiiee??  
 
De Nederlandse Vereniging voor Psychonomie hecht er waarde aan haar ledengegevens zo accuraat 
mogelijk te houden. Uw hulp is daarbij echter noodzakelijk. Alleen als u wijzigingen in uw gegevens 
aan ons meldt, kunnen wij deze tijdig verwerken. Schrijf ons even een briefje of stuur een E-mail voor 
het melden van wijzigingen. Vermeld daarbij altijd uw titel, naam en voorletters, en verder alleen de 
gegevens die gewijzigd zijn.  
 
altijd vermelden: 
      
(oude) titel, voorletters,naam:      
 
alleen bij wijziging vermelden:      
 
(nieuwe) titel:         
 
wil post ontvangen op huisadres/werkadres/emailadres(*):   
   
Huisadres      Werkadres    
 
Straat + Huisnummer:     Instelling, vakgroep / Afdeling: 
PC + Woonplaats:     Straat + Nummer 
Telefoon:      Telefoon: 
Fax: 
 
Email: 
 
Werkadres 
 
Promovendus (AIO/OIO/enz.) j/n (*) 
Student    j/n (*) 
 
*Doorhalen wat niet van toepassing is. Haal zowel 
huisadres als werkadres door om De Psychonoom 
slechts per email te ontvangen. 
 

Stuur deze gegevens op naar de 
ledenadministratie van de vereniging: 
 
Janet van Hell, 
Radboud Universiteit Nijmegen 
Faculteit der Sociale Wetenschappen 
Spinoza Gebouw kamer A4.16 
Postbus 9104  
6500 HE  Nijmegen 
janetvanhell@mac.com 
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