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Stellingen 

Behorend  bij het proefschrift 
'Feeling  & thinking in attitudes' 

door  Helma van den Berg 

1.  The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new 
discoveries,  is not 'Eureka!' but 'That's funny...' {Isaac Asimov). 

2.  Better to study attitudes with a goal, than to study goals with an attitude 
{Ruud  Custers). .

3.  Vergelijk een theorieloze wetenschap met het zoeken naar een auto in 
een  grote berg auto-onderdelen. Zo nu en dan pakt iemand een 
onderdeel  en roept dan blij : "Ik heb hem!". 

4.  Een attitude wordt sneller gevormd wanneer men -impliciet- let op 
gevoelens  {ditproefschrift). 

5.  In de psychologie wordt de werkelijkheid te vaak gepast in een 2x2 
design. 

6.  Natuurlijk hebben emotie-woorden wél een relatie met gevoel; De mens 
leert  van jongsafaan zijn gevoelens in woorden te communiceren {dit 
proefschrift). 

7'.  Het is onlogisch te veronderstellen dat een attitude gedrag direct zou 
moeten  voorspellen (dit proef schrift). 

8.  Een onderzoeker zonder voldoende statistische kennis is als een blinde die 
een  film bezoekt. 

9.  Onderwijs wordt op universiteiten te vaak gezien als sluitstuk. 

10.  Wetenschap is leuk, maar niet alles wat leuk is is wetenschap. 




