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 De kern van deze dissertatie is het idee dat een persoon door 
emotie te uiten sociale invloed kan uitoefenen op mensen die deze 
uiting waarnemen. Emotionele reacties zijn niet alleen functioneel 
voor het individu dat ze uitdrukt, maar hebben ook informatieve 
waarde voor waarnemers. De emoties die anderen uitdrukken zijn 
van invloed op onze cognitie, onze affectieve responsen, onze 
motivatie en ons gedrag. In het eerste deel van deze dissertatie toon 
ik aan dat de emoties die anderen uitdrukken ons kunnen helpen bij 
het desambigueren (verduidelijken) van sociale situaties. Ook laat ik 
zien dat dergelijke uitdrukkingen onze cognitieve representaties van 
deze situaties beïnvloeden. In het tweede deel van de dissertatie ga ik 
in op de invloed die de emoties van anderen op ons gedrag hebben. 

 In deel I demonstreer ik dat de informatieve waarde van 
uitdrukkingen van emotie is gebaseerd op de cognitieve kennis die de 
waarnemer van de uitdrukking heeft over de betekenis van de emotie. 
Meer specifiek laten drie experimenten in Hoofdstuk 2 zien dat 

attributies van agentschap (het al dan niet hebben gehandeld) aan de 
actoren in een situatie worden bepaald door of een van de actoren 
boosheid, dan wel spijt uitdrukt. Mensen schreven meer agentschap 
over een negatieve uitkomst toe aan de persoon die de emotie 
uitdrukte wanneer spijt werd uitgedrukt. Ze schreven echter meer 
agentschap toe aan een andere persoon in de situatie wanneer 
boosheid werd uitgedrukt. Deze attributies van agentschap komen 
overeen met de cognitieve evaluatieve componenten (appraisals) die 

een rol spelen in ons begrip van boosheid en spijt. Dit wijst erop dat 
de invloed die andermans emoties hebben op ons een basis heeft in 

gedeelde cognitieve kennis over emoties. 

 In Hoofdstuk 3 laat ik, eveneens in drie experimenten, zien 
dat emotionele expressies van invloed zijn op hoe waarnemers van 
die expressies sociale situaties inschatten. Ik vroeg proefpersonen 
zich voor te stellen dat ze zouden gaan samenwerken met een andere 
persoon, die ze nog niet kenden. Wanneer die persoon boosheid 
uitte, zagen proefpersonen de situatie (en de samenwerking) meer in 
termen van competitie. Wanneer de persoon blijdschap of 
teleurstelling uitte, zagen proefpersonen de situatie echter meer in 

termen van coöperatie. De emotionele uitdrukkingen beïnvloedden 
deze inschattingen ongeacht de sekse van de proefpersoon, en 
ongeacht meer expliciete informatie die proefpersonen over de 
situatie kregen. Daarnaast rapporteerden proefpersonen coöperatieve 
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dan wel competitieve intenties die overeen kwamen met hun 
inschattingen van de situatie. Experiment 3.2 laat verder zien dat 
deze effecten generaliseren naar groepsniveau. 

 In deel II van deze dissertatie bekijk ik of uitgedrukte emoties 
het gedrag van waarnemers kunnen beïnvloeden wanneer ze 
uitgedrukt worden als onderdeel van een verzoek (Hoofdstuk 4), en 
wanneer ze onderdeel zijn van instructies voor een leertaak 
(Hoofdstuk 5). Ik combineer daarbij kennis over context en emotie 
om concrete voorspellingen te doen. In Hoofdstuk 4 laat ik zien dat 
wanneer boosheid of teleurstelling wordt uitgedrukt in een verder 
identiek verzoek, boosheid de mate waarin waarnemers het verzoek 
inwilligen negatief beïnvloedt, terwijl teleurstelling waarnemers ertoe 
brengt het verzoek juist meer in te willigen. In Experimenten 4.2 en 
4.3 laat ik zien dat het effect van boosheid kan worden verklaard 
door de relatieve ongepastheid van deze emotie binnen de context 
van het doen van een verzoek. Verder laat ik in Experiment 4.3 zien 
dat de effecten van deze emoties een sterkere invloed hebben op 
gedrag dan een expliciete descriptieve norm (een omschrijving van 

het gedrag van een meerderheid van andere deelnemers). De 
voorspellende waarde van emotie voor het gedrag van de waarnemer 
kan dus sterker zijn dan die van saillante structurele aspecten van de 
situatie. 

 In Experiment 5.1 ontvingen proefpersonen instructies over 
de manier waarop ze het beste een lijst woordcombinaties kunnen 
leren. Wanneer ze deze instructies ontvingen met een boze toon, 
presteerden ze na het leren beter op een geheugentaak dan wanneer 
ze instructies ontvingen met een blije toon. Ik repliceer dit effect in 

een tweede experiment, en laat zien dat de effecten van de 
emotionele uitingen van instructeurs op leerprestaties afhankelijk zijn 
van de regulatiefocus van de waarnemer van de emotie. Instructies 
met een boze toon leidden alleen tot een betere leerprestatie wanneer 
proefpersonen gericht waren op het najagen van kansen en het 
realiseren van groei, maar niet wanneer ze gericht waren op het 
voorkomen van fouten en het vermijden van verlies. In Hoofdstuk 5 
laat ik dus zien dat uitingen van boosheid voordelen kunnen hebben 
in de context van het geven van instructies (in termen van verbeterde 
leerprestaties), terwijl boosheid in Hoofdstuk 4 nadelen had in de 

context van een verzoek om hulp (in termen van verminderde 
hulpvaardigheid). 
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Samengenomen illustreren de bevindingen in deze dissertatie 
hoe kennis over emotie (Hoofdstukken 2 en 3) en aspecten van 
sociale situaties (Hoofdstukken 3, 4 en 5) zowel inferenties 
beïnvloeden die op basis van door anderen geuite emoties tot stand 
komen, als ook het gedrag beïnvloeden waarmee mensen op de 
emoties van anderen reageren. Een nauwkeurig begrip van deze twee 
componenten vergroot daarom de kans om binnen welke context dan 
ook de consequenties van een geuite emotie voor cognitie en gedrag 
te begrijpen. We kunnen op emotie gebaseerde sociale beïnvloeding 

dus proberen te begrijpen als een combinatie van kennis over de 
betekenis van de emotie van een andere persoon en kennis over 
contextuele factoren. Een dergelijk denkkader helpt ons begrijpen wat 
de rol is van emoties in het sociale leven, en geeft aanknopingspunten 
om te begrijpen hoe de emoties van mensen resulteren in 
beïnvloeding binnen een scala aan sociale situaties. 


