Beste Jan,
Fijn dat je eerlijk bent over je insteek. Bij deze de materialen en resultaten. Let wel, deze
zijn van mijn Tilburgse collega's en mag je dus niet vrijelijk gebruiken zonder hun
toestemming te vragen.
Het is bekend uit ander onderzoek dat mensen altijd kritischer zijn over resultaten die hun
niet bevallen. Dat is begrijpelijk; zou ook voor vegetariers gelden als er uit kwam dat
denken aan vega-burgers negatieve effecten heeft. Om eigen objectiviteit te waarborgen
helpt het als je jezelf de vraag stelt: zou ik dit ook denken als het resultaat omgekeerd
was? Dat waarborgt enige wetenschappelijke onpartijdigheid, maar dat weet je
ongetwijfeld.
Ik kan komende week geen mail beantwoorden dus heb je nog vragen dan moet je bij Prof
Stapel of Prof Zeelenberg zijn. Ben benieuwd naar je indrukken!
Met vriendelijke groet,
Roos Vonk
,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_ .-:*'``'*:-._,_.-:*'``'*:-._,_.
http://www.roosvonk.nl
https://twitter.com/#!/roosvonk

Op 27 aug 2011, om 21:07 heeft J.B. van Rongen het volgende geschreven:
Dag Roos Vonk, gezien het feit dat er geen kant-en-klaar artikel is, lijkt het mij nuttig om
beide te hebben, dus ook de pdf die naar journalisten is gemailed. Dat SPSS zijn werk
zonder fouten doet, dat geloof ik ook wel, het gaat me uiteraard veel meer om de input en
de keuzes.
Maar in ieder geval alvast heel erg bedankt voor de moeite en ook voor deze reactie.
Uiteraard sta ik behoorlijk kritisch tegenover de resultaten maar ik laat mij graag
overtuigen.
Met vriendelijke groet, Jan van Rongen.
Op 27 aug 2011, om 18:21 heeft Roos Vonk het volgende geschreven:
Beste Jan van Rongen
Ik kan je de materialen en resultatentabellen mailen die ik ook naar journalisten heb
gemaild op hun verzoek, maar daar valt niets aan te rekenen; het zijn alleen gemiddelden
per conditie en N per experiment. Ik neem dus aan dat je de SPSS-output van de analyses
bedoelt; dan heb je ook de standaarddeviaties, F-toetsen etc. en kun je alles narekenen.
Dat moet ik even vragen aan de Tilburgse collega's.
Met vriendelijke groet,
Roos Vonk
,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_ .-:*'``'*:-._,_.-:*'``'*:-._,_.
http://www.roosvonk.nl
https://twitter.com/#!/roosvonk

Op 26 aug 2011, om 21:35 heeft J.B. van Rongen het volgende geschreven:
Geachte dame en heren,
"vleeseters zijn egoïstischer en minder sociaal" is het persbericht van de Radboud
Universiteit over Uw onderzoek. Maar dat onderzoek zelf kan ik niet vinden, Ik zou het
graag nalezen en narekenen en van commentaar voorzien. Kunt U mij een linkje naar of
een kopie van dit onderzoek sturen?
Bij voorbaat dank. Jan van Rongen.

