
de onderzoeker vallen dat het deweten-
schappelijke score van de Tilburgse psy-
chologiewellicht zelfs iets opkrikt, als je
de citatiewaarde van Stapel wegdenkt.
Stapels gemiddelde wordt opgetrok-

ken door uitschieters. Zijn meest geci-
teerde vakartikel (156 keer naar verwe-
zen) blijkt een artikel van zijn collega’s
Dijksterhuis en Tom Postmes, waaraan
Stapel als promovendus meewerkte. Van
Stapels 25 meest geciteerde artikelen da-
teren er slechts 2 vande laatste vijf jaar.
In Leiden bij het ‘Centre for Science

and Technology Studies’ (CWTS) doet
Thed van Leeuwen onderzoek naar ‘bi-
bliometrie’, zegmaar het wegen van ge-
leerde publicaties. Geenwerk voor ama-
teurs, waarschuwt Van Leeuwen. ‘Als
een bestuurder van een universiteit
gaat knutselen achter zijn computer,
kunnen daar de grootste ongelukken
van komen.’

Op zoek naar het gew

H
et is een paar weken nadat
duidelijk werd dat hoogle-
raar sociale psychologie Die-
derik Stapel op grote schaal
onderzoeksfraude heeft ge-

pleegd, en ik staar naar het getal 1. Lang-
durig, want ik kan hetmoeilijk geloven.
Maar getallen liegen niet. Zelfs niet als
dat getal 1 is.
De 1 staat op een ingewikkeld ogende

website die alleen via universiteiten toe-
gankelijk is: dewetenschappelijkepubli-
catiedatabase Web of Knowledge. Ik heb
er een onderzoek opgezocht dat Stapel
begindit jaar publiceerde inhet topblad
Science. Een studie, waarin Stapel samen
met zijn collega Siegwart Lindenberg
vaststelt dat rommelige omgevingen bij
mensen discriminatie opwekt. Daarover
isnuveel tedoen.Decijferswaarophet is
gebaseerd, blijken vervalst.
Belangrijk onderzoek? Ik zit met die 1

die in Web of Knowledge bij de studie
staat. Dat getal staat voor het aantal ma-
len dat andere wetenschappers naar de
publicatie hebben verwezen. Het is het
afgelopenhalfjaar nogmaar éénkeer ge-
beurd dat een onderzoeker op het idee
kwam om naar Stapels krantenkop-ha-
lende, geruchtmakende onderzoek te
verwijzen. Dat was, om precies te zijn,
een zekere Idit Shalev, die de Science-pu-
blicatie terloops noemt in een technisch
artikel over onderzoeksmethoden.
Goed, de studie van Stapel is nog erg

vers, maar ter vergelijking: in diezelfde
Science stond ook een Brits onderzoek
naar ‘ribozymen’, en dat is al elf keer
aangehaald. Zelfs het artikel van Idit
Shalev is al vaker door anderen geci-
teerd dan de paper van Stapel.
Citeren engeciteerdworden, in dewe-

tenschap is het de belangrijkste munt-
eenheid. Wie veel wordt geciteerd,
maakt naam, valt op, draagt bij aan de
wetenschap. En omgekeerd. Op Web of
Knowledge kom ik een Nederlandse so-
ciaal-psycholoog tegen die – ik zal, uit
clementie, geen naam noemen – welis-
waar vijf onderzoeksartikelen schreef,
maar nog nul keer is geciteerd. Een we-
reld van droefenis, die daaruit spreekt.

Grote jongens
HoezitdatmetStapel? Ikzoekdecitaties-
cores op van alle universitaire stafleden
sociale psychologie in Nederland die ik
kan vinden.Het zijn er zo’n dertig. Stapel
is,met 115artikelen inWebof Knowledge,
een van demeest publicerende.
Maar het wetenschappelijk gewicht

van die studies, als je dat zo mag noe-
men, is 14,58. Gemiddeld worden Sta-
pels onderzoeken 14,58 keer geciteerd.
Vergelijk dat eens met de grote jongens
uit het vak: Ap Dijksterhuis (gemiddeld
40,8 citaties per gepubliceerd artikel),
Paul van Lange (29,8), Ad van Knippen-
berg (33,6). Bij de voorbereiding van dit
artikel laat een in citatiescores ingewij-
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INTERVIEW Paul van Lange maakt zich kwaad. De affaire-
Stapel heeft de sociale psychologie geen goed
gedaan. In een nieuw handboek probeert hij de
balans te herstellen. ‘Zo’n specifiek incident
zegt niets over de kwaliteit van de
wetenschap.’

Tekst Malou van Hintum Foto Raymond Rutting

P
aul van Lange, hoogleraar so-
ciale psychologie aan de VU,
stelde samenmet twee Ame-
rikaanse collega’s hetHand-
book of Theories of Social Psy-

chology samen. Dat het verschijnen van
dit theoretisch handboek samenvalt
met de ontdekking van de wetenschap-
pelijke fraude van de Tilburgse hoogle-
raar Diederik Stapel, is natuurlijk toe-
val. Dat critici daarbij in éénmoeite
door de sociale psychologie onlangs
wegzetten als een discipline waar we-
tenschappelijke charlatans de dienst
uitmaken, doet Van Lange zeer. Want de
sociale psychologie heeft een theoreti-
sche traditie die is gebaseerd op dege-
lijk onderzoek. Met erkende grote na-
men als Allport, Asch, Lewin, Festinger,
Kelley, Tajfel, Zimbardo, Baumeister,
Taylor en Cialdini.

U gebruikt sociaal-psychologische theo-

rieën als uitgangspunt voor uw hand-

boek. Tot nu toe deden alle handboeken

na 1980 het andersom: ze namen soci-

aal-psychologische thema’s als uit-

gangspunt, en pasten daar verschillen-

de theoretische perspectieven op toe.

‘Als iemand een bepaald thema behan-
delt, beschrijft hij een overzicht van de
empirische literatuur. Hij kan dan van
alles vertellen zonder dat hetwoord
theorie valt. Wij hanteren de klassieke
insteek, omdat een theorie een van de
belangrijkste tools is om te laten zien
wat wetenschappers hebben bereikt.
‘Een theorie gaat in op de hoe en

waarom-vraag, vat heel veel onderzoek
samen, en legt uit wanneer die wel op-
gaat en wanneer niet. Op diemanier
proberen we tot een cumulatie van
kennis te komen. Dat gebeurt op grond

van criteria waaraan een theorie ideali-
ter zoumoeten voldoen: het TAPAS-mo-
del dat wij in onze inleiding toelich-
ten.’

Met de T van Truth – dat is nogal wat.

Maar de waarheid is niet kenbaar, je

kunt er hoogstens bij in de buurt komen.

‘Dat iswaar. Dewaarheid is altijd groter
danhet deel dat een theorieweet te pak-
ken.’

Een sociaal-psycholoog die nu het

woord ‘waarheid’ in de mond neemt, zal

aardig wat hoon over zich heen krijgen.

‘Je hebt bevindingen en je hebt theo-
rieën.’

Maar een theorie staat nooit los van be-

vindingen. Of je ontleent je theorie

eraan omdat je bepaalde patronen in je

TUSSEN
DE OREN

Geen lijpe blijheid

O
verhedenmoeten het ge-
luk van burgers proberen
te vergroten, staat in een

resolutie die de Verenigde Naties
deze zomer aannam. ‘Maar ik
vind niet dat we een of andere lij-
pe blijheidmoeten nastreven’,
zegt Trimbos-onderzoeker Linda
Bolier, spreker op de werkconfe-
rentie ‘Geluksbeleid’ die het Soci-
aal en Cultureel Planbureau don-
derdag hield.

Geen lijpe blijheid, maar wat dan

wel?

‘Het gaat om een bepaaldemate
van tevredenheidmet je leven.
Dat je positieve zaken kunt waar-
deren, en negatieve betekenis
kunt geven. Ik vind versterken
van dementale fitheid vanmen-
sen belangrijk; dat ze vaardighe-
den ontwikkelen die kunnen bij-
dragen aan een zinvol leven.
Waarom is het wel gewoon om
leefstijladviezen te geven zoals
sporten en gezond eten, maar
zou jemensen niet helpen om
ook aan hun geestelijk welzijn te
werken?’

Noemt u eens een voorbeeld?

‘Veel mensen hebben baat bij
mindfulness, dat je leert leven in
het hier en nu, en de dingen leert
te accepteren zoals ze zijn. Ik
denk dat een beetje zelfcompas-
sie veel mensen kan helpen. Dat
jemet eenmilde blik kunt kijken
naar jezelf en accepteert dat je
fouten kuntmaken.’

Wat heeft dat nog met ‘geluk’ te

maken?

‘Geluk is eenmanier om het te

framen. Het
spreektmen-
senmeer aan
om aan hun
geluk te wer-
ken, dan hun
ongeluk te
verminderen.
Datmerken
we bijvoor-
beeld bij het
benaderen

van psychisch kwetsbaremensen
die sociaal geïsoleerd zijn. Daar-
bij kijken we naar wat zij nog wel
kunnen enwillen in plaats van
naar hun beperkingen, zoals vaak
gebeurt.’

Geluk wordt zo een wel erg geïn-

dividualiseerd gezondheidspro-

bleem.

‘Investeren in welbevinden kun je
ook zien als eenmanier ommet
een veeleisendemaatschappelij-
ke omgeving om te gaan. Wij vra-
gen in de geestelijke gezond-
heidszorg aan patiënten wat ze
belangrijk vinden in hun leven,
en daar gaan wemee aan de slag.
Mensen worden, nadat ze klaar
zijnmet een behandeling, vaak
aan hun lot overgelaten. Wij wil-
len daar iets aan toevoegen, na-
melijk hoe je op een voor jou goe-
demanier verder kuntmet je le-
ven.’

Dat heeft effect?

‘We hebben praktijkbewijs en de
wetenschappelijke evaluaties zijn
veelbelovend. Maar er is nog veel
onderzoek nodig.’

Malou van Hintum

Linda Bolier

Studie naar hersennetwerken
werpt nieuw licht op brein

O
nderzoek naar het ac-
tiveren van verschillende
netwerken in het brein le-

vert inzichten op over de werking
van de hersenen diemet klassiek
fmri-onderzoek niet zichtbaar
worden. Dat zegt neuroweten-
schapper Erno Hermans (Don-
ders Instituut, Radboud Univer-
siteit Nijmegen). Het onderzoek
dat hij vrijdag in Science over
stress en hersenwerking pu-
bliceerde, bevestigt dit.
Hermans liet proefpersonen in

de scanner naar ‘heel nare scènes’
uit de Franse film Irréversible
kijken. Hij onderzocht de rol van
de stresshormonen cortisol en
noradrenaline, en ontdekte dat
cortisol eenminder belangrijke
rol speelt bij stress dan tot nu toe
werd gedacht. Cortisol komt tij-
dens stress-situaties in grote hoe-
veelheden in het brein terecht,
maar vrij traag: het hormoon nor-
adrenaline komt veel sneller
beschikbaar en is in de eerste fase
van een stressreactie belangrijker.
Daarnaast bracht Hermans de

netwerkactiviteit van de herse-
nen van zijn proefpersonen in
kaart. Dat is een relatief nieuwe
manier van onderzoek doen. Nor-
maal gesproken krijgen proefper-
sonen korte stimuli toegediend
en kijken onderzoekers welke ge-
bieden in de hersenen actief wor-
den. De bekende hersenplaatjes
met ingekleurde gebiedjes die
hersenactiviteit aangeven, zijn
hiervan het resultaat.
Hermans deed zijn onderzoek

met behulp van technieken die
ontwikkeld zijn voor het analy-
seren van resting state-fmri (rs-
fmri), een techniek die wordt ge-

bruikt om activatiepatronen te
meten bij hersenen in rust. Her-
mans: ‘We weten dat het lichaam
zich in een situatie van acute
stress pijlsnel klaarmaakt om te
kunnen vechten of vluchten. De
hersenen doen dat ook. Met be-
hulp van deze netwerk-
gebaseerde analysetechniek za-
gen wewelke hersennetwerken
actiever werden, en welke juist
werden onderdrukt.’
De netwerkbenadering in fmri-

onderzoek, die nog relatief jong
is, zet een vraagteken bij uit-
gangspunten van het conven-
tionele fmri-onderzoek. Hermans:
‘Bij conventionele fmri is de aan-
namedat het brein een soort ba-
sistoestand kent, vervolgens geeft
jemensen een taak, en daarna
gaat de activiteit omhoog in de ge-
bieden die bij die taak betrokken
zijn, en blijft de activiteit gelijk in
gebiedenwaar dat niet het geval
is. Door die tweematen van elkaar
af te trekken (activiteit tijdens de
taak en activiteit tijdens rust), zie
je welke gebieden bij een taak be-
trokken zijn.
‘Rs-fmri laat zien dat die aan-

name te eenvoudig is. Bij toe-
voeging van een taak zie je een
balansverschuiving tussen de
netwerken van het brein: som-
mige worden actiever, andere
worden juist minder actief. De
basistoestand in deze gebieden
wordt dus wél beïnvloed, en is
veel dynamischer. Dat haalt de
basisaanname van de conven-
tionele fmri onderuit. Het
betekent dat de interpretatie van
gegevens complexer is dan tot nu
toe werd gedacht.’

Malou van Hintum

Een zware slag voor de sociale
psychologie, zo was het unanieme oordeel
na de fraude van Diederik Stapel.
Hoe bepaal je de wetenschappelijke
schade? Op zoek naar het soortelijk
gewicht van een onderzoeker.
Door Maarten Keulemans

‘In elk vakgebied
gaat het soms mis’

De commissie-Levelt, die de fraude van Stapel onde

worden afgenomen. Stapel leverde zijn doctorsbul l

Van Leeuwen somt op wat er zoal kan
misgaan. Niet alle publicaties staan in
Web of Knowledge; en bij het opvragen
ervan ontstaan er al snel dubbelingen.
‘Het belangrijkste is’, zegt Van Leeuwen,
‘dat de publicatiegewoonte per vakge-
bied sterk kan verschillen.’ Zo schrijven
alfa’s vooral boeken,maar die komen in
Web of Knowledge niet voor.
Daarom hanteert het CWTS een uitge-

kiend systeem van filters, wegingsfacto-
ren en techniekenomdeberg ruwe cita-
tiecijfers enigszins te temmen. ‘Het be-
palen van de zwaarte van een geleerde
zal altijd door vakgenoten moeten ge-
beuren’, zegt Van Leeuwen.
Zulke beoordelingen door vakgeno-

ten bestaan ook – ‘visitaties’, heten die –
en in 2006werd de groep waarin Stapel
werkte voor het laatst beoordeeld. Til-
burg kreeg prachtige rapportcijfers:
een ‘zeer goede’ productie en kwaliteit,

en een ‘excellente’ relevantie, beschikte
de commissie die de beoordeling uit-
voerde. Maar het lastige is: over indivi-
duele wetenschappers spreekt zo’n
commissie zich doorgaans niet uit.

Maatschappelijke impact
Citaties zijn één ding, er is ook nog
zoiets als de ‘maatschappelijke impact’
van wetenschap. ‘Die mag je niet verge-
ten’, zegt hoogleraar organisatieweten-
schap Peter van den Besselaar van de VU
in Amsterdam. ‘Zeker niet nu de samen-
leving eist dat dewetenschap zichmaat-
schappelijk nuttigmaakt.’
Van den Besselaar is betrokken bij het

project ‘Evaluating Research in Context’
(ERiC), een initiatief van de HBO-raad,
dewetenschapsakademieKNAW, onder-
zoeksfinancier NWO en de universitei-
tenvereniging VSNU. ‘We proberen me-
thodes te ontwikkelen om die maat-

bevindingen ziet, of je toetst een idee,

en dat kan alleen maar aan de hand van

bevindingen.

‘Ze communiceren altijdmet elkaar.
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wicht van Diederik Stapel

Een theorie wordt bijgesteld en aange-
past, maar dan praat je over onder-
zoeksprogramma’s, en niet over één ex-
periment. Zoals ook niet één experi-

Paul van Lange: ‘Een vertrouwenspersoon vind ik een goede aanbeveling van de

commissie die de fraude heeft onderzocht. Die hebben wij hier op de afdeling ook.’

ment een theorie omver kan werpen.
Het gaat altijd om verschillende, sa-
menhangende onderzoeken.’

Uniek aan uw handboek is dat elke au-

teur ook praktische toepassingen van

de betreffende theorie bespreekt.

‘Tegenwoordig wordt valorisatie van
wetenschappelijk onderzoek sterk be-
nadrukt. Dat vind ik heel zinnig. Zo
stelt de interdependentie-theorie dat
mensen vaak beperkte informatie heb-
ben over de bedoelingen achter ie-
mands gedrag. Onderzoek toonde aan
dat een zekeremate van vrijgevigheid –
meer doen voor de ander dan de ander
voor jou deed – heel belangrijk is om
vertrouwen en samenwerking te her-
stellen of te bevorderen. Hiermee kun-
nenmanagers hun voordeel doen.’

Het lijkt wel voornamelijk een Ameri-

kaanse aangelegenheid, de sociaal-psy-

chologie.

‘De auteurs komen uit allerlei landen.
Vijf ervan zijn Nederlander of werk-
zaam in Nederland. Historisch gezien is
de impact van de VS erg groot. Maar de
Nederlandse sociaal-psychologie is
steeds invloedrijker geworden. Als er
over pakweg vijftien jaar weer een
handboek verschijnt, telt dat veel meer
Nederlandse sociaal-psychologen.’

Dat vind ik wel… leuk, dat u dat nu

durft te zeggen.

‘Het citatieniveau van Nederlandse so-
ciaal-psychologen is hoog, we zijn goed
vertegenwoordigd in de redacties van
internationale tijdschriften.’

Publicaties waarvan de waarde nu fel

wordt betwist.

‘Specifieke incidenten zoals de fraude
van Diederik Stapel zeggen niets over
de kwaliteit van de wetenschap zoals
die nuwordt bedreven.’

Nou, dit kon ook gebeuren omdat er ken-

nelijk geen corrigerende omgeving is.

‘Ons systeem is voor een groot deel ge-

baseerd op vertrouwen. Omde zo veel
tijd gebeurt zoiets, in elk vakgebied,
hoe goed je ook probeert alles in goede
banen te leiden. Een vertrouwensper-
soon vind ik daarom een heel goede
aanbeveling van de commissie die de
fraude heeft onderzocht. Die hebben
wij hier op de afdeling ook.’

Van Lange zucht. Hij kent de gevallen
hoogleraar, die eenmeester blijkt in
het opvoeren van gefingeerde data, al
vijftien jaar. Geëmotioneerd: ‘Een colle-
giale collega, met wie ik goede ervarin-
gen heb als opponent bij promoties.
Niet iemand vanwie je zoiets verwacht.
Het is shocking… ’

Maar het is ook waar dat er snel, media-

geniek onderzoek wordt gedaan op klei-

ne aantallen mensen. En dat we inmid-

dels ontzettend veel weten van gedrag

van 22-jarige psychologiestudentes in

een laboratoriumsituatie – een wel heel

erg specifiek onderdeel van de popula-

tie, in heel specifieke omstandigheden.

‘Eén onderzoek in de sociale psycholo-
gie is eenmededeling waarvan de
waarde snel overschat kan worden. Het
is geen feit, maar een aanwijzing die
met andere steekproeven, andereme-
thoden, andere variabelen en andere
paradigma’s onderzochtmoet worden.
‘Bevindingen zijn niet altijd repli-

ceerbaar, om allerlei redenen. Toeval
speelt een rol bij experimenten, en toe-
val wordt vaak onderschat als verkla-
ring voor een bepaalde bevinding.
Theorieën worden daaromnooit ge-
bouwd op basis van incidenteel onder-
zoek, maar op basis van onderzoeks-
programma’s.’

En hoe zit het met de generaliseerbaar-

heid van lab-experimenten?

‘Dat vind ik een punt van aandacht. Een
bepaalde proefgroep die voorhanden
is, is een eerste toets van je redenering.
Je kunt niet altijd een representatieve
steekproef in je laboratorium krijgen.
Vervolgensmoet je andere steekproe-

ven nemen en kijken naar de generali-
seerbaarheid. En een laboratorium is
belangrijk om controle te krijgen over
alle ruis die je in het echte leven ziet.’

De randomised control trial als gouden

standaard. Terwijl bijvoorbeeld medisch

onderzoek laat zien dat die ruis juist

heel belangrijk is.

‘Met name voor dingen die je wilt we-
ten over de gemiddelde persoon, bij-
voorbeeld: je wilt weten hoe levensver-
wachting wordt beïnvloed door de
kwaliteit van iemands sociale netwerk.
Zo’n vraag wil je niet alleen experimen-
teel onderzoeken; de toets ligt heel dui-
delijk in de externe wereld. Dat kost
veel tijd en veel zorgvuldig onderzoek.
Onderzoekers geven de beperkingen
van hun onderzoek ook duidelijk aan,
in de sectie ‘Discussion’ van hunweten-
schappelijke artikelen.’

Wat vindt u ervan dat hersenscans als

een soort goedkeuringsstempel funge-

ren voor psychologisch onderzoek: ‘Pas

als we het op de scan zien, is het

waar’?

‘Hormonen, hersenscans en psychofysi-
ologie vormen eenmooie aanvulling
opwat we tot nu toe hebben gedaan.
We kunnen zo kwesties ophelderen en
inzichtelijkmaken, en dat brengt de
wetenschap verder. Denk bijvoorbeeld
aan sociale uitsluiting. Die doet aan-
toonbaar ietsmet bepaalde hersenge-
bieden diemet pijn temaken hebben,
dat is een heel interessant gegeven. Ik
ben sowieso een groot voorstander van
multidisciplinaire samenwerking; met
de neurowetenschappen, de economie,
de sociologie. Dat is voor alle discipli-
nes verrijkend.’

Onder redactie van P.A.M. van Lange,

A.W. Kruglanski & E.T. Higgins: and-

book of Theories of Social Psychology.

Vol 1 en 2. Sage, Thousand Oaks, 2012;

1.144 p.; € 262,30.

erzocht, adviseerde de UvA begin november te bekijken of de titel kon

later zelf in. Foto Koen Verheijden

schappelijke kant van de productie te
beoordelen’, zegt Van den Besselaar.
Lastig. Voor de een is het maatschap-

pelijk waardevol om apparaten uit te
vinden, voor de andermisschien om op
te treden als overheidsadviseur, terwijl
de volgende zijn wetenschap maat-
schappelijk relevantmaakt door veel op
tv te komen.
De wegingen volgens het ERiC-sys-

teemkomendan ook in de vorm van ge-
schreven rapporten, zonder rapportcij-
fers. ‘Je kunt er geen getal aan hangen.
Endatmoet ookniet’, vindt VandenBes-
selaar. ‘Je zoudan een ongezonde fixatie
krijgen op afzonderlijke groepen en
personendie je eigenlijknietmet elkaar
kunt vergelijken. Het zou dan toch een
beetje voetbal worden: wie wint de
Champions League?’
Eigenwijs besluit ik toch een poging

te wagen, al is het maar om een indruk
te krijgen van hetmaatschappelijke we-
tenschapsgewicht van Stapel. In het ar-
chief van kranten en publieksbladen
LexisNexis kijk ik hoe vaak zwaarge-
wichten als Diederik Stapel, Roos Vonk,
Bram Buunk, Ad Vingerhoets en Paul
van Lange de afgelopen vijf jaar de me-
dia haalden.
Ook in dat lijstje staat Stapel onder-

aan. Vér achter Roos Vonk (467 keer de
media, waarvan 10 keer met een eigen
geschreven essay), Ad Vingerhoets
(206 keer de media) en Ap Dijksterhuis
(86 keer). Stapel heeft in die vijf jaar
‘slechts’ 54 keer de bladen en kranten
gehaald.
Maar alweer is het slechts een indica-

tie. Zo is niet uit te sluiten dat er bij de
treffers zakenzittenals aankondigingen
van lezingen en tv-programma’s. Een
blik in de omroeparchieven zou een an-
der beeld geven: zo was Stapel panellid
bij een tv-programma over psychologie.
Van den Besselaar had me nog zo ge-

waarschuwd. ‘Je kunt onderzoekers niet
goed demaat nemen zonder de context
te kennen.’
Nog éénding staatme tedoen: eenbe-

zoek aan kast 23a van mijn plaatselijke
universitaire bibliotheek. Die staat vol

hand- en leerboeken in de sociale psy-
chologie. Als jehetwetenschappelijk ge-
wicht van een geleerde ergens kan we-
gen, moet het hier zijn. Want de hand-
boeken halen, geldt in de wetenschap
als een van de grootste bekroningen. Je
wordt dan opgenomen in het weefsel
van de wetenschap, onderdeel van de
fundamenten van het vakgebied.
Hoeveel tekstboeken moeten er ei-

genlijk worden herschreven nu Stapels
onderzoek bunk is?
Dat valt gelukkig mee, zo bemerk ik,

bladerend door de registers van de boe-
ken uit kast 23a. Van Lange, Van der
Pligt, Dijksterhuis, Doosje, Semil: dát
zijn de sociaal-psychologen die je daar
tegenkomt. In de recente overzichts-
werken komt de naam Stapel slechts
heel af en toe voor. Stapel lijkt een smet
die je nog kuntwegpoetsen, zoals de ou-
de Egyptenaren soms de naam van een
in ongenade gevallen farao wegbeitel-
den.

Halo-effect
Wat blijft is een algemene indruk. Van
een onderzoeker die ongetwijfeld be-
hept is met uitstekende communicatie-
ve vaardigheden en het prima deed als
onderzoeker,maar die ookweer niet tot
de top behoorde waartoe iedereen hem
nu rekent.
Het is nota bene de sociale psycholo-

gie die hiervoor een woord heeft: het
‘halo-effect’, de neiging vanmensen om
eigenschappen uit te smeren. Als Diede-
rik Stapel veel publiceerde, op tv was en
groots fraudeerde, zal alles aan de man
wel groot zijn. Ook zijn wetenschappe-
lijk gewicht.
Zo ligt het niet. Tenminste, nóg niet.

‘Mijn indruk is dat zijn artikelen steeds
interessanter werden voor een breder
publiek’, zegt Paul van Lange, behalve
hoogleraar vicepresident van de inter-
nationale Society of Experimental Soci-
al Psychology. ‘In het vakgebied was hij
intussen alom bekend als uitstekend
onderzoeker. En de kans was groot dat
vooral zijn recentere werk zeer invloed-
rijk zou worden.’

Ook in de
krantenarchieven
staat Stapel niet
bovenaan

Stapel onder opde stapel
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