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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Emotion affords social influence: 
Responding to others’ emotions in context 

Evert A. Van Doorn 

1. Wanneer men waarneemt dat een ander emotioneel reageert in een 
sociale situatie, zijn situationele constructen als normen, verwachtingen 
en relaties tussen actoren nodig om de communicatieve betekenis van 
deze waarneming te begrijpen. (Dit proefschrift) 

2. Emoties stellen ons in staat om inferenties te maken over basale 
aspecten van sociale situaties, zoals coöperatie en competitie. (Dit 
proefschrift) 

3. Bij mensen met een promotiefocus leidt een instructie met een 
negatieve emotionele toon tot betere prestaties op een leertaak dan een 
verder identieke instructie met een positieve emotionele toon (Dit 
proefschrift) 

4. Het toetsen van een sociaal psychologische theorie omvat idealiter 
een kwantificering van mechanismen, maar vervolgens ook een 
kwalificatie van hun zeggingskracht.  

5. Kwalitatief onderzoek biedt een nuttige, maar weinig toegepaste, 
methode om de mogelijkheid tot het toepassen van sociaal – 
psychologische theorieën te verkennen. 

6. Het woord ‘sociale’ in de naam ‘sociale psychologie’ heeft voor 
hedendaags onderzoek dat onder deze noemer wordt verricht vaker een 
prescriptieve dan een descriptieve waarde. 

7. Grote lijnen kunnen een speelveld afbakenen, mits degene die ze trekt 

de regels kent. 

8. Het onderscheiden van verschillende verklaringen voor gedrag lijkt op 
het onderscheiden van verschillende bieren: De smaak van de 
onderzoeker is bepalend, en slechte smaak is relatief gemakkelijk te 
identificeren. 

9. Idealiter is het bedrijven van wetenschap zoals een recreatief potje 
voetbal in een zonnig park: Men doet mee omdat het leuk is, competitie 
bestaat in de geest van constructieve sportiviteit, en de voldoening van 

een eerlijke prestatie biedt meer beloning dan de roes van het winnen. 

10. Als ik mij zo zou kunnen vormen als ik wilde, zou ik geen enkele 
vorm (als was die nog zo goed) aannemen, waaruit ik mij niet los kon 
maken (Michel de Montaigne, De Essays).  


