
OVERZICHT SOCIALE PSYCHOLOGIE 1e Bach 

 

HOOFDSTUK 1: SOCIALE ACTIVERING (blote aanwezigheid) 

 Facilitatie of belemmering? 

o Sociale belemmering 

 Experimentele evidentie 

 Ader en Tatum 

o Knop indrukken om shocks te vermijden 

 sociale belemmering 

 Sociale belemmering: een algemeengeldend effect? 

 Pessin 

o Belang: effect aantonen in andere context 

o woordenlijst leren 

 sociale belemmering 

 Gates en Allee 

o Belang: effect aantonen bij andere soorten 

o Kakkerlakken in E-doolhof 

 sociale belemmering 

 Allee en Masure 

o Parkieten moeten licht/voedsel zoeken 

 sociale belemmering 

o Sociale facilitatie 

 Experimentele evidentie 

 Travis: 

o Proef met volgschijf 

 sociale facilitatie 

 Sociale facilitatie: een algemeengeldend effect? 

 Chen 

o Belang: effect aantonen bij andere soorten 

o Werkmieren die nest bouwen 

 sociale facilitatie 

 Bayer 

o Verzadigde kippen eten meer in sociale conditie 

 sociale facilitatie 

 Harlow 

o Ratten eten meer in sociale conditie 

 sociale facilitatie 

 Hosey, Wood, Thompson en Druck 

o Duizendpoten ontsnappen sneller aan aversieve prikkel 

 sociale facilitatie 

 Allport 

o Belang: aanwezigheid ook invloed op intellectuele/impliciete responsen? 

o Doorstreeptest, perspectiefomkering, vermenigvuldigen, vrije associatie, 

redeneertaak 

o Kwant. toename alle taken in sociale conditie 

o Kwal. afname redeneertaak 

 sociale facilitatie EN sociale belemmering 

 



 Zajoncs socialeactiveringshypothese 

o Inductieve opbouw van hypothese: 

1. bloot-sociale aanwezigheid heeft niet-gericht activerend effect op uitbrenging van dominante 

responsen 

2. belemmering/facilitatie = toename in uitbrenging van dominante responsen 

3. belemmering = leergedrag / facilitatie = performantie 

o Zajonc: blote aanwezigheid = voldoende voorwaarde voor toename uitbrenging dominante 

responsen 

 

 Hypothetisch-deductieve toetsing 

o Sociale aanwezigheid veroorzaakt een toename van dominant gedrag 

 Zajonc en Sales 

 Belang: door onderzoeker aangebrachte responshiërarchie 

 ‘Turkse’ woorden met hoge (dominant) of lage (minder dominant) 

aanbiedingsfrequentie in pseudo-herkenningstaak 

 meer dominante responsen in sociale conditie 

 Goldman 

 Belang: vooraf bestaande responshiërarchie 

 Beoordelen van kleuren 

 meer dominante responsen in sociale conditie 

o Sociale aanwezigheid leidt tot toename van activering 

 Martens 

 Belang: verhoogde arousal bij moeilijke taak aantonen 

 Complexe motorische taak 

 hogere Palmar Sweat Index in sociale conditie 

 Bell, Loomis en Cervone 

 Belang: verhoogde arousal bij makkelijke taak aantonen 

 Reactiesnelheidtaak 

 hogere bloeddruk in sociale conditie 

o Bloot-sociale aanwezigheid een voldoende voorwaarde? 

 Cottrell e.a. 

 Belang: ook effect van niet-toekijkend publiek? 

 Herneming Turkse-woorden-experiment 

 OV: Alleen VS toekijkend publiek VS niet-toekijkend publiek 

 meer dominante responsen in toekijkend-publiek-conditie 

 geen verschil tussen alleen- en bloot-sociale conditie 

 Cottrell: blote aanwezigheid = GEEN voldoende voorwaarde voor sociale 

activering (toekijkend publiek WEL) 

 Alternatieve hypothese Cottrell: evaluatievrees  arousal 

 Zajonc 

 Kritiek op Cottrell: geen echte alleenconditie! 

 Belang: weerlegging bevindingen Cottrell 

 Kakkerlakken moeten naar donkere fles lopen 

 hebben geen evaluatievrees + PL ≠ soortgenoot (echte alleenconditie) 

 OV 1: piste (dom.respons = juist) of doolhof (dom.respons = fout) 

 OV 2: alleen VS coactief VS passiefpubliek 

 doolhof: sociale belemmering / piste: sociale facilitatie 

 geen verschil tussen sociale condities onderling, wél verschil tussen sociale 

condities en alleenconditie 



 Weerlegging Cottrell: blote aanwezigheid = WEL voldoende voorwaarde voor 

sociale activering 

 Markus 

 Belang: bevindingen Zajonc ook bij mensen repliceren met echte alleenconditie 

 Schoenen (makkelijk) en labojas (moeilijk) aandoen 

 OV: alleen VS toekijkend VS niet-toekijkend publiek 

 moeilijke taak: inhibitie / makkelijke taak: facilitatie 

 geen verschil tussen sociale condities 

 Schmitt e.a. 

 Naam gewoon (makkelijk) VS achterstevoren met cijfer erbij (moeilijk) intypen 

 OV: alleen VS toekijkend VS niet-toekijkend publiek 

 resultaten idem als Markus 

 

 Alternatieve theoriën 

o Drive theories 

o Evaluatievrees-hypothesen 

o Distractietheorieën 

 

 Enkele toepassingen 

o Thomas e.a. 

 Beoordelen vriendelijkheid proefleider 

 OV 1: vriendelijk VS onvriendelijk 

 OV 2: alleen VS coactief 

 extremere beoordeling op basis van dominante respons in coactieve situatie 

o Autorijden: 

 Passagiers  verhoogde arousal  verhoogde uitbrenging dom. responsen 

 Gas geven (makkelijk)  facilitatie 

 Manoeuvres (moeilijk)  inhibitie 

 Door hogere snelheid: manoeuvres nog moeilijker  nog meer inhibitie 

 Jonge bestuurders: foute responsen vaak nog dominant  gevaarlijker rijgedrag 

 



HOOFDSTUK 3: INTERNE BEROERING (emoties) 

 Sociale vergelijking, vaardigheden, opinies en emoties 

o Theorie van de sociale vergelijking (Festinger) 

 Mensen streven ernaar om hun meningen en vaardigheden te evaluaeren 

= instrumenteel om beloningen te verwerven en straffen te vermijden 

 Als geen objectieve standaard beschikbaar is  sociale vergelijking 

 Meningen: hoe meer mensen ze delen, hoe beter (uniformiteit) 

 Vaardigheden: net iets beter zijn dan de anderen, maar niet te veel 

 Indien verschil tussen zelf en anderen  tendens om dit te verminderen 

 Eigen meningen/vaardigheden veranderen 

 Meningen/vaardigheden van anderen proberen veranderen 

 Vergelijkingsgroep herdefiniëren 

 

o Toepassing socialevergelijkingstheorie op emoties (Schachter) 

 Fysiologische opwinding  lichamelijke gewaarwording  emotie 

 Geen objectieve verklaring beschikbaar voor opwinding  sociale vergelijking 

 Invloed op: 

 mate waarin mensen samen of alleen willen zijn 

 keuzes voor/tegen gezelschap van bepaalde vergelijkingsanderen 

 omstandigheden waarin mensen zich al dan niet vergelijken met anderen 

 mate waarin zelfbeschrijving over emoties afhangt van emotie-expressieve gedrag 

van anderen 

o Angst en sociaal gedrag 

 Liever samen of liever alleen? 

 Schachter 

o Wachten op wel (hoge angst) of niet (lage angst) pijnlijke elektroshocks 

o OV: samen VS alleen wachten 

 Pp willen meer samen wachten in hoge-angst-conditie 

 angst leidt tot affiliatie 

 Waarom leidt angst tot affiliatie? 

 Angstevaluatiehypothese (sociale vergelijking) 

 Alternatieve hypothesen: 

1. Indirecte angstreductie 

2. Directe angstreductie 

3. Ontvluchting 

4. Cognitieve klaarheid of onzekerheidreductie 

 Schachter 

o Belang: toetsing alternatieve hypothesen 

o Selectieve keuze voor lotgenoten om te wachten 

 weerlegging hypothese van directe en indirecte angstreductie 

o Ook selectieve keuze voor samen wachten als ze niet mochten praten 

 weerlegging hypothese van ontvluchting en onzekerheidsreductie 

 Gump en Kulik 

o Belang: angstniveau en al dan niet lotgenoot-zijn manipuleren binnen één 

experiment 

o Hoge angst: Pp kijken langer naar lotgenoot tijdens wachten 

o Lage angst: geen significant verschil 

 steun voor angstevaluatiehypothese 



 Samenzijn: angstreductie of zelfevaluatie? 

 Directe angstreductiehypothese 

 Zelfevaluatiehypothese 

o Samenzijn  grotere assimilatie van emoties tussen individuen 

o Assimilatie is het grootst in groepen die initieel matig verschillen 

 Wrightsman 

o Belang: toetsing 2 hypothesen in 1 experiment 

o Bij alle Pp hoge angst opgewekt 

o Meting angst (AM 1) vóór en na (AM 2) wachten 

o OV: Alleen VS samen spreken VS Samen zwijgen 

 geen grotere angstreductie in sociale condities 

= weerlegging directe angstreductiehypothese 

 sterke assimilatie in groepen met initieel matige variatiebreedte 

 bijna geen assimilatie in groepen met initieel grote variatiebreedte 

 = bevestiging zelfevaluatiehypothese 

 Leidt angst altijd tot affiliatie? 

 Hypothesen: 

o EG worden vlugger bang dan LG (1) 

o Verband tussen angst en affiliatie is sterker bij EG dan bij LG (2) 

 Schachter en Heinzelmann 

o Belang: toetsing hypothese 1 en 2 

o EG verdragen minder schokken dan LG 

o Affiliatie bij angstigen: 80% EG, 50% 2egeboren, 18% 3egeboren, 0% 4e of later 

geboren 

o Verband tussen geboorterang en affiliatie hing niet af van gezinsgrootte 

 bevestiging beide hypothesen 

 Torrance 

o EG oorlogspiloten vlugger angstig dan LG 

 Bakan 

o Meer LG in steekproef van alcoholisten dan EG 

 reageren minder affiliatief en zoeken andere “oplossing” voor problemen 

 Wiener en Stieper 

o Meer EG oudstrijders maken gebruik van psychotherapie + bleven langer in 

therapie dan LG 

 Verklaring: 

o EG hebben geleerd dat anderen onaangename zaken wegnemen 

o LG hebben dit minder geleerd + leren negatieve gevolgen van aanwezigheid 

anderen 

 Hoyt en Raven 

o EG zochten meer contact met anderen in eerste kwartier na aardbeving 

 Galton 

o EG meer kans op slagen op universiteit, meer prestatiemotivatie, … 

 Herrera e.a. 

o EG meer jaren onderwijs en meer prestigieuze banen 



o Honger en affiliatie 

 Schachter 

 OV: grote honger VS medium honger VS kleine honger 

 meer affiliatieve keuzes in grotehongerconditie 

 uitgesproken voorkeur voor alleen-zijn in kleinehongerconditie 

 ook hongergevoel kan tot sociale vergelijking leiden 

o Sociale vergelijking en de aard van emoties 

 Schachter en Singer 

 Belang: toetsing hypothese “mensen evalueren verhoogde fysiologische opwinding 

door sociale vergelijking als er geen objectieve gegevens beschikbaar zijn” 

 OV 1: wel (epinefrine) VS geen (placebo) opwinding 

 OV 2: juiste VS foute VS geen verklaring voor opwinding 

 OV 3: PseudoPp reageert woedend VS euforisch 

 Pp in opwindingcondities die geen gepaste uitleg beschreven zich euforischer na 

contact met euforische Pp 

 Alleen verschil in gedrag tussen foute-uitleg- en uitleg-conditie 

 Geen verschil tussen placebo- en epinefrineconditie 

 Wel bozer gedrag in geenuitlegconditie dan in placebo- en uitlegconditie, maar 

geen verschil in zelfbeschrijving 

 Problemen + oplossing: 

o Geen verschil tussen geenuitleg- en uitlegconditie 

 sommige Pp schreven opwinding zelf toe aan inspuiting met efinefrine 

o Geen verschil tussen placebo- en opwindingconditie 

 gedachte aan inspuiting op zich kan al arousal veroorzaken 

o Heranalyse zonder probleemgegevens wél in lijn met theorie van sociale 

vergelijking! 

o Is sociale vergelijking nog algemener dan Leon Festinger dacht? 

 Theorie van sociale vergelijking veronderstelt dat sociale vergelijking enkel optreedt als er 

geen objectieve standaard beschikbaar 

 impliceert dat sociale vergelijking enkel optreedt als we er bewust voor kiezen 

 Gilbert e.a. 

 Hypothese: sociale vergelijking = spontaan proces dat altijd en overal optreedt, maar 

we onderdrukken de uitkomsten als deze niet informatief blijken te zijn 

 EXP 1: Pp die niet cognitief belast werden, konden sociale vergelijking ongedaan 

maken 

 EXP 2: idem, maar zelfs indien vergelijking ongedaan gemaakt, toch nog invloed op 

stemming 

 

 Primitieve emotionele besmetting 

o Theorie van de primitieve emotionele besmetting (Hatfield) 

 Verschillen in zelfbeschrijving in verschillende condities zijn het gevolg van open gedrag dat 

Pp zelf gedurende een tijd uitgebracht heeft, aangestoken door gedrag van pseudoPp 

 Veronderstellingen: 

 Mensen imiteren automatisch en onbewust elkaars gedrag en dit beïnvloedt hun 

subjectieve emotionele beleving 

 Dit gebeurt vooral in condities waarin theorie v/d sociale vgl. sterkere sociale 

beïnvloeding voorspelt 



o Imiteren we elkaar? 

 Lundqvist en Dimberg 

 Belang: nagaan of mensen elkaar imiteren 

 Bekijken van dia’s van personen die emoties uitdrukken 

 Meting van activiteit in gezichtsspieren die bij betreffende emoties horen 

 verhoogde activiteit in betreffende spieren bij zien van bepaalde emoties 

(onbewust) 

 Kritiek: Pp deden uitdrukkingen na omdat dit sociaal wenselijk is (dus wel bewust) 

 

 Dimberg, Thunberg en Elmehed 

 Belang: kritiek op Lundqvist en Dimberg weerleggen 

 Aanbieding dia’s zo kort dat bewuste waarneming niet mogelijk was 

 zelfde resultaten als Lundqvist en Dimberg 

o Leidt gedrag tot emoties? 

 Strack, Martin en Stepper 

 AV: grappigheid cartoons 

 OV: pen in niet-geprefereerde hand (neutraal) VS pen tussen tanden (lachen) VS pen 

tussen lippen (niet lachen) 

 grappigheid cartoons: lippen < hand < tanden 

 moeilijkheid cartoons: hand < lippen < tanden (beoordeling cartoons 

weerspiegelt dus niet subjectieve moeilijkheid) 

 Kellerman, Lewis en Laird 

 Elkaar in ogen kijken  meer gunstige beoordeling van elkaar 

 Hoe leidt gedrag tot emoties? 

 Zelfperceptie: uit eigen gedrag afleiden hoe we ons voelen 

 Vascular theory of emotional efference 

o Gelaatsuitdrukking heeft invloed op hoeveelheid lucht die we via neus 

inademen 

o Koeling van hersenen  invloed neurotransmitters  betere stemming 

 Zajonc e.a. (studie 1) 

o Verhalen met VS zonder ü-klanken (= zuur gezicht trekken) 

o Zuur gezicht doet voorhoofdtemperatuur stijgen en dit lokt negatieve 

responsen uit 

 Zajonc e.a. (studie 2) 

o Verhaal enkel beluisteren had geen effect op voorhoofdtemperatuur 

 McIntosh e.a. (studie 1) 

o Bevestiging koeling hersenen door bepaalde gezichtsuitdrukkingen 

(respirometer) 

 McIntosh e.a. (studie 2) 

o Ademen door neus zorgde voor betere stemming dan ademen door mond 

 Vascular theory of emotional efference niet weerlegd! 

o Komt emotionele besmetting automatisch en onbewust tot stand? 

 Neumann en Strack 

 Blij voorgelezen tekst  betere stemming 

 Uitvoeren taak tijdens luisteren geen invloed (automatisch proces) 

 Pp zeggen dat hun stemming niet veranderd is (onbewust proces) 

 Geen invloed van aantrekkelijkheid van voorlezer 



 Externe beïnvloeding van lichamelijke gewaarwordingen 

o Confirmatorische informatieselectie 

o Externe beïnvloeding van de eigen subjectieve temperatuur? 

 Pennebaker en Skelton 

 Opgedrongen verwachting beïnvloeden zelfgerapporteerde temperatuur 

 Kritiek: 

o Temperatuur daalde echt? 

o Perceptie van temperatuursverandering niet meetbaar  verwachtingen 

beïnvloeden enkel zelfrapportage, niet perceptie 

 Weerlegging: 

o Temperatuur gemeten  veranderde niet sterk 

o Pp wist dat temp. gemeten werd  minder sociale wenselijkheid 

o wie sterke temp.-schommelingen vertoonde, rapporteerde sterkere 

verandering in de verwachte richting (confirmatorische informatieselectie) 

 



HOOFDSTUK 4: AANTREKKELIJKHEID EN GEHECHTHEID 

 Situationele beïnvloedbaarheid van ‘natuurlijke’ gehechtheid 

o Exclusief heterosociaal contact sterker dan sociaal instinct? 

 Kuo 

 Katten in homosociale isolatie grootgebracht vallen geen muizen aan 

 langdurig en exclusief contact met heterosociale partner = voldoende 

voorwaarde voor ontstaan van affectieve band en voorkeur voor gezelschap 

o Snelheid en flexibiliteit van heterosociale gehechtheid 

 Cairns en Werboff 

 Puppy’s hechten zich aan konijn 

 ontwikkeling heterosociale affectieve band bereikt snel een plafond 

o Heterosociale en objectsociale voorkeur sterker dan sociale natuur? 

 Cairns 

 Lammeren NIET in isolatie grootgebracht 

 Kiezen tussen schaap VS hond VS tv 

 ontstaan van heterosociale en objectsociale voorkeur die ook in vrije 

keuzesituatie soms de ‘natuurlijke homosociale geaardheid’ domineert 

 na partnerwissel: lammeren kiezen na een tijd altijd voor nieuwe partner 

 Besluit:  Sociale gehechtheid ≠ erfelijk bepaald 

o Contactconditionering los van versterkingscontingenties 

 Grier e.a. 

 Kuikens lopen naar geluid dat ze voor geboorte veel gehoord hebben 

o Contactconditionering, autosociale en homosociale gehechtheid 

 Salzen en Cornell 

 Geverfde kuikens kiezen voor soortgenoten van zelfde kleur 

 Kuikens in isolatie kiezen minder vlug of niet voor bepaald groepje 

 ontwikkeling homosociale voorkeur door gehechtheid aan eigen zelf 

 Pratt en Sackett 

 Apen opgevoed in isolatie VS beperkt contact VS onbeperkt contact 

 Elke categorie apen zoekt meeste contact met proefdier dat meest op zichzelf lijkt 

 

 Evaluatief gedrag en Zajoncs herhaalde blootstelling 

o Inductieve veralgemening van een evaluatief bloot-contacteffect 

 Het ‘Turkse-woorden-experiment’ 

 Zajonc 

o Hogere aanbiedingsfrequentie  gunstigere beoordeling 

o Logaritmeschaal: effect treedt makkelijk op bij nieuwe stimuli, nadien meer 

aanbiedingen nodig voor toename 

 Algemeengeldige affectieve gevolgen van louter herhaald contact? 

 Replicatie ‘Turkse-woorden-experiment’ met Chinese tekens, foto’s, via advertenties 

in dagbladen 

 Saegert, Swap en Zajonc 

o Herhaald contact zonder te praten  toename aantrekkelijkheid 

o Onafhankelijk van context (aangename VS onaangename smaak proeven) 

 Weerlegging van een artefactverklaring 

 Kritiek: deelnemer heeft door dat bep. prikkels veel/weinig voorkomen 

 sociale wenselijkheid 



 Harmon-Jones en Allen 

o Belang: aantonen dat contacteffect ook optreedt bij gedragingen die Pp niet 

onder controle heeft 

o Verhoogde activiteit in lachspieren en aantrekkelijkheidsbeoordeling foto’s 

 Moreland en Zajonc 

o Belang: aantonen dat contacteffect ook optreedt als Pp niet kunnen weten 

dat frequenties gemeten worden 

o Pp kregen in elke conditie alle prikkels met eenzelfde frequentie 

 evaluatie positiever in condities waarin prikkels meer frequent 

voorkwamen 

 Kritiek i.v.m. sociale wenselijkheid weerlegd! 

 Conclusie 

 Segal 

o Vriendschappen in politieschool voorspeld door “alfabetische nabijheid” 

 Cutting 

o Kunstwerken die vaak afgebeeld worden in kunstboeken, worden mooier 

genoemd (niet omdat ze mooier zijn!) 

 Rush, McKeough en Ahlering 

o Contactvariabele voorspelt verkiezingsuitslag in VS 

 Schaffner e.a. 

o Effect blootstellingsfrequentie op uitgebrachte stemmen op bepaalde 

kandidaat bij verkiezingen 

o Subtiele specificiteit van het gehechtheidobject 

 Mita, Dermer en Knight 

 Foto van Pp zelf: gewoon en in spiegelbeeld 

 Pp ziet zichzelf meer in spiegelbeeld: kiest spiegelbeeldfoto als mooiste 

 Vriend ziet Pp vaker gewoon: kiest gewone foto als mooiste 

o Affectieve discriminatie zonder cognitieve discriminatie? 

 Wilson 

 Pp herkennen gehoorde melodieën niet bewust, maar drukken onbewust wel 

affectieve voorkeur uit voor reeds gehoorde melodieën 

 Kunst-Wilson en Zajonc 

 Affectieve discriminatie van visuele prikkels zonder bewuste cognitieve discriminatie 

 herhaalde zintuiglijke blootstelling = voldoende voorwaarde voor affectief contacteffect 

 

o Hypothetisch-deductieve toetsing van de responscompetitiehypothese 

 Responscompetitiehypothese (Harrison) 

 Responscompetitie  aversieve opwinding 

 Herhaald contact  responscompetitie neemt af 

 Onaangename spanning neemt af  grotere aantrekkelijkheid van frequenter 

aangeboden prikkel 

 Daalt responscompetitie door herhaald contact? 

 Harrison 

o Proef met Chinese karakters 

o Lagere latentietijd (= minder responscompetitie) voor vrije associatie bij 

Chinese karakters met hoge frequentie 

 bevestigt hypothese 



 Gaat responscompetitie gepaard met een negatieve evaluatie? 

 Matlin 

o ‘Turkse’ woorden uitspreken met onderstreepte lettergrepen 

o Lineair verband tussen responscompetitie en aantrekkelijkheid van object 

 bevestigt hypothese 

 Reduceert herhaald contact de aversieve opwinding? 

 Zajonc 

o PGR-reacties groter voor prikkels waarmee Pp minder frequent in contact 

kwam 

 bevestigt hypothese 

 Voorlopige conclusie en enkele overwegingen 

 Kritiek: 

o prikkels zijn zelden echt “nieuw” 

o onderzoek bij jonge kinderen vindt niet dezelfde uitgesproken effecten 

 Maar: meer problemen bij alternatieve verklaringen 

o Contactconditionering: een bron voor versterkers van gehechtheidsgedrag? 

 De Casper en Fifer 

 Geluidsopname met stem van moeder  zuigdebiet baby’s neemt toe 

 Operante conditionering van zuigdebiet onder stimuluscontrole van geluidsprikkel 

 De Casper en Spence 

 Vrouwen lezen voor geboorte af en toe kindergedichtje voor 

 Contingentie zuigdebiet met voorlezen gedicht 

 Aanhankelijkheid en zacht tactiel contact: ‘The Nature of Love’ 

o Contactcomfort en filiale aanhankelijkheid en geborgenheid 

 Harlow 

  

 Suomi 

 Harlow en Zimmermann 

o Contactcomfort een noodzakelijke voorwaarde voor aanhankelijkheid? 

 Nuttin 

 Harlow en Zimmermann 

o Een quasi-sociale analyse van het contactcomfort 

 Harlow 

 Blinde eigenliefdeen blote eigendom 

o Een onverwachte vraag en een ongewild intiem antwoord 

 Nuttin 

o Een veilig letterslot voor eigenliefde 

o De lettervoorkeur: dé toegang tot een experimentele analyse 

o Een uitdagende, maar falsifieerbare hypothese 

 Nuttin 

 Alluisi en Adams 

o Een ondubbelzinnig antwoord op een duidelijke vraag 

o Narcisme tot in de partikels van het affectieve zelf 

o De universaliteit van een nog scherper naamlettereffect 

o Consolidatie van een theoretische interpretatie 

 Louter eigendom of louter herhaald contact? 

 Louter eigendom of plezier van de eerste schrijfprestaties? 

o Slotopmerkingen over blote eigendom 

 Grzegorz Sedek 



o De spannende lotgevallen van een verrassend fenomeen… 

 Jones, Pelham, Carvallo en Mirenberg 

 Herhaald contact en de grens met het of de andere 

o Visuele geborgenheid 

 Zajonc, Markus en Wilson 

o Een verborgen sociaalpsychologische kernvraag 

 



HOOFDSTUK 5: ATTITUDES OF GEDRAG? 

 Wat zijn attitudes? 

o Het  klassieke begrip ‘attitude’ 

o Enkele implicaties van het klassieke attitudebegrip 

 De meting van attitudes 

o Verbale zelfbeschrijvingen als metingen van attitudes 

o Verbale zelfbeschrijvingen en open gedrag 

 Wicker 

 Theory of Reasoned Action (Fishbein en Ajzen) 

 Theory of Planned Behavior (Ajzen) 

 Attitudeverandering of gedragverandering? 

o Cognitievedissonantietheorie (Festinger) 

 Enkele experimentele vaststellingen 

 Brehm 

o Postbeslissingsexperiment 

 Aronson en Carlsmith 

o verleidingsexperiment 

 Festinger en Carlsmith 

o Leugenexperiment (dollarexperiment) 

 Cohen 

o Onoprecht pleidooi-experiment 

 Cognitieve dissonantie en dissonantiereductie 

 Theoretische verklaring van de post-decisie en verleidingexperimenten 

o Toetsing van Festingers verklaring voor attitudeverandering 

 Kritische heruitvoering van het leugenexperiment 

 Nuttin 

 Audio- en video-experimenten 

 Helmreich en Collins 

 Nuttin en Beckers 

 Radiopleidooi, centrale dissonantie en beloning 

 Ontstellende beloning en ontstellende blaam 

o Duurzame attitudeverandering: een illusie? 

 Oneerlijk gedrag en eerlijke attitude 

 De hypothese van de evaluatieve gedragsaansteking 

 Het ontstellende kledingexperiment 

 Slotbeschouwingen 

o Enkele samenvattende stellingen 

o Toch attitudes? 

 Gawronski, Bodenhausen en Becker 



HOOFDSTUK 6: AUTONOMIE EN MACHTSOVERWICHT (expliciete en impliciete invloed) 

 Autonoom oordeelgedrag: zonneklaar, en toch één tegen allen 

o Het klassieke onderzoek van Asch over autonomie en oordeelgedrag 

 Het basisexperiment van Asch (1956) 

 Welke therapie voor meer autonomie? 

o Een minderheid van twee tegen vier 

 Het minderheidsparadigma 

 Moscovici 

 De invloed van minderheid en meerderheid: fundamenteel verschillend? 

 … of toch niet? 

 Weaver, Garcia, Schwarz en Miller 

o Slotbeschouwingen 

 De macht van de proefleider? 

 Meer dan de ‘triviale’ beoordeling van rechthoeken 

 Nissani en Hoefler-Nissani 

 De macht van de illusoire meerderheid 

 Ross, Greene en House 

 Molin en Norton 

 

 Autonomie en een moreel dilemma 

o Het paradigma van Milgram 

 Methode van het basisexperiment 

 Macht van de proefleider en onmacht van het weten en het geweten 

 De macht van de medeburger 

 Krachtige cognitieve wapens voor de deelnemer? 

 Prestige van de universiteit en agressiviteit 

 Macht en onmacht van de proefleider 

 Het machtsoverwicht van de leider 

 Impliciete sociale beïnvloeding van heldhaftig en slaafs gedrag 

o Voorbij elektroshocks: de algemeenheid van expliciete sociale invloed 

 Expliciete sociale beïnvloeding van dierenmishandeling 

 Sheridan en King 

 Landis 

 Administratieve mishandeling van een werkloze 

 Meeus en Raaijmakers 

 Brief e.a. 

 Als ik er maar niet onder lijd… 

 Meeus en Raaijmakers 

 West, Gunn en Chernicky 

o De ‘agentic shift’-theorie 

 De ‘agentic shift’: van autonoom handelen naar het uitvoeren van bevelen 

 Kritische analyse van de theorie 

 Expliciete en impliciete invloed fundamenteel verschillend? 

o Vorauer en Miller 

o Pronin, Berger en Molouki 

 Slotbeschouwing: wie is hier de baas? 

o Nemeth en Wachtler 

 



HOOFDSTUK 7: AGRESSIE OF MACHSHERSTEL? 

 Definitie van agressief gedrag 

o Duncan 

 Doodsdrift, agressie en catharsis 

 Instrumentele conditionering van agressief gedrag 

o Reynolds, Catania en Skinner 

o Berkowitz en Frodi 

o Stachnik e.a. 

 Een onvoorwaardelijke antisociale reflex bij fysische en psychische pijn? 

o O’Kelly en Steckle 

o Fysische pijn en agressie 

 Achtergrond en basisparadigma van het onderzoek van Ulrich en Azrin 

 Schokfrequentie, intensiteit en agressieve reactie 

 Een reflex? 

 Een antisociale reflex? 

 De koude hand van de experimentator 

 Buss-Berkowitz-paradigma 

 Berkowitz, Cochran en Embree 

o Hoge temperatuur en agressie 

 Anderson, Bushman en Groom 

o Ruimtegebrek en agressie 

 Calhoun 

 De Waal 

 Freedman 

 De Waal et al. 

 Hall 

 Storms en Thomas 

o Provocatie en agressie 

 Neem me niet kwalijk! Was dat met opzet? 

 Zechmeister, Garcia, Romero en Vas 

 De ene provocatie is de andere niet 

 Doob en Gross 

 Harris 

 Donnerstein en Wilson 

 Baron en Kepner 

 Baron 

 Berkowitz en LePage 

 Turner en Simons 

 Leyens en Parke 

 Berkowitz en Geen 

 Huesmann, Moise-Titus, Podolski en Eron 

 Provocatie en agressie tegen derden 

 Marcus-Newhall, Pedersen, Carlson en Miller 

 Berkowitz en Frodi 

 Houston en Bull 

 Fenigstein en Buss 

 Marcus-Newhall et al. 

 Pedersen, Gonzales en Miller 

 Agressief gedrag als machtsherstel 



o Asociaal verlies van verworven gedragscontrole 

 Azrin e.a. 

o Mogelijkheid tot agressie als versterker bij oncontroleerbare fysische pijn 

o De rol van de oncontroleerbaarheid van (niet-)sociale aversieve prikkels 

 Het agressieverhogende effect van lawaai vóór provocatie 

 Donnerstein en Wilson 

 Het agressieve gedrag van de machteloze uitgeslotene 

 Warburton, Williams en Cairns 

 Naar een integratie? 

o Het ‘General Agression Model’ 

o Agressieve computerspellen: een partiële toetsing 

 Anderson en Dill 

 Anderson e.a. 

 Carnagey en Anderson 

o Kritische evaluatie van het ‘General Agression Model’ 

 Anderson, Deuser en DeNeve 

 Slotbeschouwing 

 



HOOFDSTUK 8: ALTRUÏSTISCH GEDRAG 

 Definitie van altruïstisch of prosociaal gedrag 

 Het aantal omstanders en de kans op hulp 

o Het aantal omstaanders en het signaleren van rook 

o Het aantal omstaanders en hulpverlening aan een vrouw-in-nood 

o Het aantal omstaanders en hulpverlening aan een bestolen vrouw 

o Het cognitieve decisiemodel van Latané en Darley 

 Beknopte samenvatting van het model 

 Steun voor het concept ‘diffusie van verantwoordelijkheid’? 

 Blair, Thompson en Wuensch 

 Vraagtekens bij het model 

 Garcia et al. 

 Onderlinge verschillen in ‘hulpvaardigheid’? 

o Wiesenthal, Austrom en Silverman 

 Predikant of samaritaan? De rol van waarden en normen 

o Darley en Batson 

 Naar een integratie 

 Prosociaal gedrag, affiliatie en uitsluiting: een slotbeschouwing 

o Maner, DeWall, Baumeister en Schaller 


