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FRAUDE? DOE HET GOED 

Daan Schetselaar –  de vaste columnist  

 

Je zag het meteen op die kick-off meeting in de Rode zaal: die Marble studenten, dat zijn goudeerlijke types. Stuk voor stuk 

uit het degelijkste hout gesneden, uiteraard afkomstig uit verantwoord beheerde bossen. Natuurlijk zaten er ook heus wel 

een paar verdachte types bij, maar die tellen we even niet mee. Statistisch niet significant. Nee, we hebben hier in het 

algemeen te maken met onkreukbare jonge onderzoekers. Dat melk en eieren uit fabrieken komen, dat willen sommige van 

hen nog wel geloven. Maar onderzoeksresultaten fabriceren, daar kunnen ze zich niets bij voorstellen. En als deze 

onberispelijke Marble-studenten door omstandigheden dan toch iets uit hun duim zouden zuigen - want ze zijn natuurlijk wel 

goed maar niet gek - dan toch zeker niet zoiets lulligs als die hoogleraar uit Tilburg. Vleeseters zijn hufters? Kom op zeg! Dat 

soort informatie is alleen interessant voor vegetariërs. En zoals iedereen weet, zijn dat manipulatieve egoïsten, dus daar kan 

nooit veel goeds van komen. Nee, doe het dan goed: verzin iets fundamenteels. Iets wat heel het bouwwerk doet wankelen. 

Als natuurkundige zou je bijvoorbeeld het volgende kunnen zeggen: "Ik heb een zootje neutrino’s door de Alpen heen 

geknald en geloof het of niet maar ze gingen sneller dan het licht. Kijk maar, heb ik gemeten." En dan een beetje wapperen 

met die uitslagen. Niks van waar natuurlijk, maar ja, het is 'publish or perish', dus wat wil je? Een vergelijkbare stoelpoot 

vinden om aan te zagen in de psychologie is een stuk minder eenvoudig. Maar je zou kunnen denken aan een 

onderzoeksconclusie als: 'Het vermogen om emoties te reguleren zetelt niet in de frontaalkwab, maar in de prostaat'. Hoe 

dat dan zit bij het niet onaanzienlijke deel van de bevolking zonder prostaat? Lijkt me een prachtige onafhankelijke variabele 

waar nog generaties onderzoekers mee vooruit kunnen. Nog een ideetje: 'De mens zoekt niet naar kennis uit 

nieuwsgierigheid, maar louter om indruk te maken op Arie van der Lugt'. En er dan niet bijzeggen dat je alleen hebt gekeken 

naar Marble-studenten. Het zal leiden tot een paradigmaverandering die zijn weerga in de psychologie niet kent. 

Toegegeven: nog mooier zou zijn als je zoiets lukt met echte, ongefingeerde onderzoeksresultaten. Maar dat is dan wel weer 

een heel gedoe natuurlijk. 

. 

  



MAAK GELD VRIJ VOOR DE 2E MASTER 

Over effectieve alcoholvoorlichting  

Als ik bij de ingang van Uns 40 ben neergestreken, klaar voor mijn eerste 

interview van alweer het derde seizoen MARBLE, komen Vincent en Ron al snel 

in zicht. Relaxed en met een big smile op beider gezichten.  Al snel blijkt dat dit 

een goede weerspiegeling is van hoe zij in het leven in het algemeen en 

MARBLE in het bijzonder staan. Op de vraag hoe zij op het idee kwamen voor 

hun onderwerp  ‘effectieve alcohol voorlichting ’ , vertelden Vincent en Ron 

dat ze zich eigenlijk in de kroeg zaten te beklagen over  de hoge kosten van een  

2e masteropleiding. Dit was toch absurd, terwijl er door de regering zoveel geld 

werd uitgegeven aan alcoholvoorlichting! Iets waarvan je je  af kon vragen of 

die überhaupt  wel effectief was. Als zij in een onderzoek konden aantonen dat 

het geen zoden aan de dijk 

zette, kon dat geld mooi naar 

onderwijs. En trouwens als ze 

ontdekten hoe de voorlichting 

effectiever zou kunnen, dan 

kwam ook geld vrij, omdat er 

dan bespaard kon worden op 

ziekenhuisopnames. Ze zagen 

deze typische WIN-WIN 

situatiewel zitten en meldden 

zich aan bij Arie! 

Ik vraag hen hoe ze na deze ingeving verder aan de slag gingen. “Nou we 

gingen eerst op zoek naar iemand die zich bezig hield met onderzoek naar 

alcohol, maar toen kregen we het advies om een medewerker te benaderen 

die zich richtte op gedragsverandering en zo kwamen we bij Rob Ruiter 

terecht.  We hebben nu een opzet voor het onderzoek, waarbij we 3 condities 

met elkaar vergelijken; de proefpersonen krijgen of angstaanjagende beelden  

te zien, zoals een aangetaste lever, humoristische beelden à la de BOB reclame 

of een natuurfilm. Voordat ze aan een van deze filmpjes worden blootgesteld  

hebben ze allemaal de  “Implicit Association Test” (IAT) gedaan. Hiermee is de 

onbewuste positieve of negatieve attitude 

ten opzichte van alcohol te meten. Ook na 

de filmpjes doen de proefpersonen deze 

test; uit de verschilscore van de 2e en 1e test 

is af te leiden welke beelden tot een  meer 

negatieve attitude ten aanzien van alcohol 

heeft geleid.”   

Al aan het begin van ons gesprek zette 

Vincent en Ron een laptop neer met daarop 

de poster om proefpersonen te werven 

onder de 1e-jaars studenten,  dus het is onnodig te vragen in welk stadium  van 

het onderzoek ze nu verkeren. “Ja, het is nu wel even  wachten tot we het plan 

kunnen presenteren voor de ECP.  Voor de IAT moeten we nog een beetje 

programmeerwerk  doen , maar we kregen gelukkig al veel kant en klaar m.b.t. 

de IAT van Katrijn Houben.”  

Tenslotte merk ik op dat er dit jaar in Marble opvallend veel duo’s zijn en ik 

vraag  ze hoe het bevalt om samen te werken. “Nou dat bevalt prima, want we 

merkten in het 2e jaar ook al, dat we niet constant in de 5e versnelling kunnen 

werken; Als de een  actief en helder is, kan de ander de batterij weer even 

opladen!”  

Op mijn vraag of ze tenslotte zelf nog iets toe te voegen hebben, komen Ron 

en Vincent terug op hoe ze op het idee voor het onderzoek kwamen. “In het 

blok ‘Rekenen’ van Herco Fonteijn  kwam aan de orde dat  het voor creatief 

denken goed is  als veel knopen (nodes als in een connectionistisch 

netwerk…remember) een beetje geactiveerd zijn, nou dat was het geval bij 

ons, dus je ziet maar, het werkt echt zo!” Ik bedank deze jongens hartelijk voor 

het gesprek en wens ze veel succes en plezier met hun onderzoek.  



. 

MARBLE KICK-OFF 

Het begin van een nieuw Marble-jaar  

Het is dinsdag 13 september in een rode zaal. Van hier en daar komen mensen aangelopen, die blijven wachten tot ze naar 

binnen kunnen. Eenmaal binnen wordt duidelijk waar al deze mensen op gewacht hebben:  bier, toastjes, maskers, houten 

stokken, een groot aantal blinddoeken, en een zweep. Het is duidelijk, Marble 2011-2012 is officieel begonnen.  

Vijf dagen eerder, vlak voor het weekend, sloeg de paniek toe. Begeleiders werden 

gemaild, gebeld en bezocht, onderwerpen werden bedacht, en sommigen renden 

nog even snel naar de supermarkt om toastjes en eiersalade te kopen. Anderen 

hadden het makkelijker en hoefden slechts de koelkast te openen voor wat bier, of 

de slaapkamer te doorzoeken naar een zweep. Daarnaast werd er bedacht hoe in 60 

seconden te vertellen wat er het komende half jaar op de planning staat. Maar 

uiteindelijk heeft bijna iedereen zijn zaakjes op orde, en de kick-off kan beginnen.  

Er is alleen geen rekening gehouden met Arie, die verwoedde pogingen doet om in 

contact te komen met India. Het blijft niet bij pogingen, want uiteindelijk zijn er 

inderdaad twee vage schimmen te zien op het scherm. Ook in India zijn ze 

voorbereid op de kick-off, maar de presentatie komt helaas niet door de censuur, en 

voor de thuisblijvers blijft er niet veel meer over dan te lachen en te zwaaien, zonder 

echt te begrijpen waar ze in India nou precies onderzoek naar gaan doen. 

Duidelijker zijn de presentaties die gewoon vanuit Nederland worden gegeven. Naast het feit dat we nu allemaal weten met 

wat voor onderzoek iedereen bezig is, hebben we nu ook een beeld van de mensen die meedoen aan Marble. Sommige 

deelnemers zijn nog in de periode van bezoekjes aan de poppendokter, terwijl anderen 

proberen hun Disney-periode af te sluiten met de grootmeester van de leugen: Pinokkio. Ook 

zijn er die de toekomst liever uit handen geven aan een tovenaar in een glazen bol – je moet het 

maar durven. Maar het meest verbaast nog wel Arie, die in dit selecte gezelschap durft te 

bekennen al jarenlang op zoek te zijn naar een roze bril. 

  .  



CALL OF DUTY - SCIENTIFIC WARFARE 

Over gamen en agressie  

Kwamen Vincent en Ron me met 

een brede glimlach tegemoet, Kay 

Bemelen en Miles Wischnewski  

maken direct een meer serieuze en  

gedreven indruk.  Zij onderzoeken  

‘gaming en agressie’ en de 

aanleiding voor dit idee was ook 

van een zeer serieuze aard. Miles 

vertelt: “Het schietincident in 

Alphen aan de Rijn  was de aanleiding voor ons onderzoek. Tristan van der Vlist 

schoot daar meerdere onschuldige mensen neer. In de berichtgeving  werd al 

snel het beeld geschetst dat hij tot deze daad was gekomen doordat hij  

gewelddadige games speelde en ook lid was van een schietvereniging.” Dit  

ging Miles wat te kort door de bocht, zeker aangezien hij zelf ook deze games 

speelt en aan schietsport doet.  

“Het spel dat Tristan speelde is  Call of 

Duty - Modern Warfare  waarin de speler 

terroristen vermoordt. Het staat bekend 

om zijn zeer realistische weergave en er is 

een level waarin de speler zelf de terrorist 

is en onschuldige mensen in een vertrekhal 

van een vliegveld neerschiet.” aldus Miles. 

“Ik word ook agressief als ik dat spel speel, 

maar volgens mij niet vanwege het 

gewelddadige en realistische  karakter;  

alleen als  het  moeilijk wordt en ik een 

volgend level maar steeds niet haal.”   

 

 

 

Ook Kay vertelt: “Ik zou in de toekomst graag  mensen met een geestesziekte 

behandelen en daardoor greep het incident in Alphen me erg aan. Ik vraag me 

dan echt af wat zo iemand bezielt. Ik weet nog dat in groep 8 van de 

basisschool Bowling for Columbine ( documentaire over een incident in de 

U.S.A.  waar een student om zich heen schoot) van Michael Moore zag. Ik 

herken wel het gevoel van alles kort en klein willen slaan, maar ik kan me niet 

voorstellen hoe je dan echt tot die daad komt.” Over zijn ervaring met games: 

“Ik speel allerlei games, ook voetbal. Nou geloof maar dat ik daar ook héél 

agressief van kan worden door de frustratie als ik naast schiet!”  

Het is duidelijk, Kay en Miles willen op wetenschappelijke wijze voor eens en 

altijd uit de wereld helpen, dat agressie vooral het gevolg is van geweld in 

games. “Er is een  wetenschappelijk model gepresenteerd in een vrij recent 

artikel (2010) waarin er 4 kenmerken van een game  als oorzaak voor agressie 

worden genoemd en dat zijn ‘competitiveness’, 

‘pace of action’, ‘violence’  en ‘difficulty’. Dit model 

is echter nog niet getoetst en dat is nu wat Kay en 

Miles in hun Marble onderzoek gaan doen! Als 

tegenstander hebben zij ene Mister Anderson die 

elke 3 maanden een  nieuwe campagne lanceert  om 

aandacht te vragen voor de slechte invloed van 

gewelddadige games.  Hij maakt daarbij gebruik van 

een vragenlijst die zijn standpunt ondersteunt. 

Saillant detail is dat Miles en Kay juist deze 

vragenlijst gaan gebruiken om zijn ongelijk te 

bewijzen!  Het klinkt als een echte battle en ik hoop 

deze jongens te ontmoeten op ‘the next level‘! 


