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Mijnheer de rector, dames en heren, 

De psychologie is een mooi vak. De sociale psychologie is zowaar nog mooier. En ik ben 

dan ook heel blij dat ik middels dit openbaar college u vandaag iets over dit vak kan 

vertellen. De sociale psychologie is ook een belangrijk vak. Het wordt door sommigen zelfs 

de koningin van de wetenschap genoemd, vanwege haar alledaagse precisie of precieze 

alledaagsheid (Stapel, 2001). Sociaal psychologen bestuderen namelijk allerlei alledaagse 

verschijnselen, zoals bijvoorbeeld waarom mensen boos worden op anderen en wat dit met 

ze doet, hoe vooroordeel en discriminatie tot stand komen, hoe mensen presteren in groepen, 

waarom en wanneer mensen belasting ontduiken en zwartrijden in het openbaar vervoer, en 

hoe consumenten reageren op reclameboodschappen. Sociaal psychologen doen dit 

onderzoek meestal op een precieze, bij voorkeur experimentele manier. Meer algemeen kun 

je zeggen dat de sociale psychologie zich bezig houdt met ons alledaags doen en laten en 

ons alledaags denken en voelen. Het voelen staat vandaag centraal. Het gaat immers 

vandaag over emoties en gedrag. Emoties spelen een centrale rol in de sociale psychologie. 

Er is geen enkel onderwerp in de sociale psychologie waarin emoties geen rol spelen. Denk 

bijvoorbeeld aan onderwerpen als sociale rechtvaardigheid, consumententevredenheid, 

agressie en altruïsme, sociale beïnvloeding, enz. Dat is ook dan ook de reden waarom juist 

zoveel sociaal psychologen zich met emoties bezig houden. De sociale psychologie is een 

mooi belangrijk vak dus, omdat we ons bezig kunnen houden met dingen die tot de 

verbeelding spreken.  

Sociale psychologie op de KUB is echter niet alleen mooi, maar ook bijzonder. De 

Katholieke Universiteit Brabant is namelijk een bijzondere universiteit. Niet alleen vanwege 

de speciale signatuur, maar voor mij vooral vanwege de sterke nadruk op de economische 

wetenschap. De KUB, thans een gespecialiseerde universiteit in mens- en 

maatschappijwetenschappen, werd in 1927 opgericht als “Roomsch Katholieke 

Handelshogeschool” en richtte zich de eerste jaren puur op de economie en 

bedrijfseconomie. Pas in 1971 kwam er een subfaculteit Psychologie. Ik denk dat het deze 

economische achtergrond is die er toe geleid heeft dat de Tilburgse psychologie een 

pragmatische insteek heeft. Deze pragmatische benadering komt tot uiting in de 

verschillende vormen van toegepaste sociale psychologie die aan deze Universiteit bedreven 

worden, zoals de Economische Psychologie, de Arbeids- & Organisatiepsychologie en een 

deel van de Gezondheidspsychologie. Het is mijn doel om, via mijn huidige aanstelling, ook 

in de meer fundamentele sociale psychologie dit pragmatisme tot uiting te laten komen. 

Daarmee bedoel ik dat in mijn optiek het goed is om de praktische en empirische 

consequenties van onze emoties in ogenschouw te nemen. Laten we ons niet alleen richten 
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op het bestuderen van de sociaal-psychologisch fenomenen, maar vooral ook op implicaties 

van deze verschijnselen voor onze alledaagse realiteit. In het komende half uur wil ik het 

daarom met u hebben over een pragmatische benadering van de psychologie van emoties, en 

mij dus richten op de interactie tussen emoties en gedrag. De leidraad in mijn verhaal is de 

opvatting dat we niet zo maar emoties voelen, maar dat die een duidelijke motiverende en 

sturende functie voor gedrag hebben. “Feeling is for doing” zou de sociaal psycholoog 

Susan Fiske (1992) zeggen.  

Nu denkt u misschien: “Een wetenschappelijke studie van emoties, kan dat dan? Is emotie 

niet iets dat we moeten overlaten aan dichters, schrijvers en andere kunstenaars? ” Mijn 

antwoord is natuurlijk: Nee. Onze emoties gedragen zich op een voorspelbare manier. Zij 

vertonen wetmatigheden die wetenschappelijke studie niet alleen mogelijk, maar ook zeer 

wenselijk maakt (Frijda, 1988). Emoties hebben een grote invloed op ons doen en laten, en 

willen we echt iets begrijpen van het menselijk gedrag, is de studie van emoties 

onvermijdelijk. Daar is overigens niet iedereen het mee eens. In de geschiedenis van de 

filosofie en de vroege psychologie werden emoties vaak als negatief bestempeld. Zo werd 

door velen beweerd dat emoties het helder nadenken in de weg stond. Emoties werden 

gezien als verwarde waarnemingen die en vervormd oordeel zouden geven en dus inferieur 

aan de rede zouden zijn. Er zou sprake moeten zijn van een meester slaaf relatie, waarbij de 

ratio, het nadenken de meester zou zijn en passie, de emoties, de slaaf. Emoties zijn 

primitief, niet intelligent en gevaarlijk. Ze moeten onder controle gehouden worden door de 

rede. We zouden dus eigenlijk beter af zijn zonder de emoties. 

Tijdens de periode van de verlichting kwamen er echter filosofen die overtuigd waren dat 

rede en emotie, ratio en passie, niet onverenigbaar waren. Sterker nog, deze twee zouden 

zeer sterk verweven zijn. Het is interessant dat Adam Smith, tevens grondlegger van de 

economische wetenschap, een van de pioniers op dit gebied is. In zijn boek “The theory of 

moral sentiments”  beschrijft hij uitvoerig hoe morele emoties het cement van de 

maatschappij zijn.1 Recent neurologisch onderzoek van Antonio Damasio toont de 

verwevenheid van ratio en emoties ook duidelijk aan. Zo vond hij dat mensen die een 

bepaalde hersenbeschadiging hadden waardoor zij geen emoties meer konden voelen, het 

erg moeilijk hadden wanneer ze keuzes moesten maken. Ze konden wel alle voors en tegens 

op een rijtje zetten, maar de knoop doorhakken lukte niet. 

 
1 Pas een aantal jaar later schreef hij “An Inquiry into the nature and causes of 

the wealths of nations” dat als een van de belangrijkste boeken in de economie 

gezien wordt. 
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Terug naar het onderwerp van vandaag. Het gaat dus over emoties en gedrag, en hoe die 

twee zich tot elkaar verhouden. Natuurlijk kennen we veel van deze interacties. “Zij was 

door emoties overmand.” Een typisch geval van hoe emoties gedrag kunnen beïnvloeden. 

Een soortgelijke invloed van emotie op gedrag zien we wanneer iemand door woede 

verblind is, door angst aan de grond genageld staat, of door verdriet verlamd is. Nu zijn dit 

hele interessante interacties tussen emoties en gedrag, maar niet degene die mijn directe 

belangstelling hebben. Deze typische uitingen van emoties, expressief gedrag, volgen 

meestal spontaan, automatisch uit de beleving van de emotie. Of sterker nog, ze kunnen als 

een onderdeel van die emotionele beleving beschouwd worden.  

Ik zal het vandaag echter vooral hebben over een andere invloed van emoties op gedrag. 

Namelijk de invloed van emoties op doelgerichte gedragingen. Daarmee bedoel ik 

gedragingen waarmee we iets willen bereiken. Acties die we ondernemen, of acties waar we 

juist vanaf zien, acties waarmee we een bepaald doel voor ogen hebben. De implicaties van 

de emotionele beleving voor deze gedragingen is minder automatisch, minder direct dan de 

spontane expressie, maar daarom zeker niet minder interessant. Denk bijvoorbeeld aan hoe 

de emotie haat ervoor kan zorgen dat mensen op een slinkse doortrapte, maar doelgerichte 

manier, plannen beramen om degene die ze haten een hak te zetten. De stelling die ik in het 

betoog van vandaag zou willen poneren is dat als we geïnteresseerd zijn in deze relatie 

tussen emoties en doelgericht gedrag, we ons moeten richten op de specifieke effecten van 

de versschillende emoties (wat doen de emoties boosheid, trots en verdriet met ons?). We 

moeten dus verder moeten kijken dan of een emotie positief of negatief is. Nu klinkt dit 

misschien als een “open deur” maar de sociale psychologie overziend lijkt het me nuttig om 

deze open deur toch maar in te trappen. Sociaal psychologen hebben nogal eens de neiging 

om emoties simplistisch op te vatten en zich dus vooral te richten op effecten van “positief 

versus negatief affect”. Je goed of slecht voelen, wat doet dat met je? In veel, vooral 

stemmingsonderzoek, wordt bijvoorbeeld gekeken of mensen die zich goed voelen, anderen 

meer of juist minder helpen dan mensen die zich slecht voelen. Of blije mensen meer of 

minder gebruik maken van stereotypen dan trieste mensen. En, of mensen in een positieve 

stemming de kans op negatieve gebeurtenissen misschien lager inschatten dan mensen in 

een negatieve stemming. Hierbij worden voor het gemak alle positieve en alle negatieve 

emotionele toestanden gewoonweg op één, of beter gezegd op twee hopen gegooid. Goed 

versus slecht, ofwel positief versus negatief. Psychologen noemen deze Goed/Slecht 

dimensie de valentie van de emotie.  

Een voorbeeld van iemand die zich recentelijk sterk maakte voor het weergeven van 

affectieve toestanden in één Goed/Slecht dimensie is de psycholoog Daniel Kahneman 
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(1999). Hij beweert dat het momentane welzijn van mensen heel goed weergeven kan 

worden op een Goed/Slecht dimensie en dat een intergratie over tijd een goede maat is voor 

“objectieve blijdschap”. Deze voorkeur van Kahneman voor een unidimensionele 

benadering van blijdschap, of welzijn, is begrijpelijk. Hij is een besliskundig onderzoeker en 

besliskundigen willen graag het nut, de waarde of utiliteit, van uitkomsten of gedragingen 

uitdrukken in één en dezelfde eenheid. Dit maakt het mogelijk om de aantrekkelijkheid van 

verschillende gedragsalternatieven objectief en eenduidig met elkaar te vergelijken. Tevens 

is het de eerst stap naar een interpersoonlijke vergelijking van welzijn. Een objectieve maat 

om het welzijn van verschillende mensen te vergelijken. Een andere reden voor het 

integreren van emoties in één dimensie is de “spaarzaamheid” ervan. Je hebt slechts één 

emotioneel construct nodig om de relatie tussen emoties en gedrag te begrijpen en te 

voorspellen. En in de wetenschap, vooral in de psychologie, waar we aan verschillende 

benaderingen geen gebrek hebben, is het wenselijk om theoretische wildgroei met 

Ockham’s scheermes te verwijderen. Hoe minder begrippen we nodig hebben, hoe beter. 

Een laatste reden voor het integreren van emoties in één dimensie is dat deze benadering 

goed aansluit bij veel andere benaderingen. In veel motivatietheorieën spelen “approach” en 

“avoidance” motivaties een grote rol. Ik bedoel, deze theorieën doen vooral uitspraken over 

wanneer we toenadering tot iets zoeken, of juist afstand willen bewaren. Toenadering is dan 

gerelateerd aan positieve emoties en verwijdering aan negatieve emoties. Ook de 

economische besliskunde past hier goed bij. Deze wordt ook wel de “calculus of pain and 

pleasure” genoemd. Bij het kiezen tellen we de goede en slechte gevoelens op en kiezen het 

netto beste alternatief. Kortom, de goed/slecht dimensie lijkt een redelijk universele 

dimensie te zijn, of in ieder geval een populaire. 

Ook al zijn er dus redelijk argumenten voor dit standpunt, vraag ik me af wat het praktische 

nut is van zo’n algemene emotionele maat, waarin alleen de valentie en sterkte van een 

emotie tot uiting komt. Natuurlijk kan het een goede samenvatting zijn van een beleving, 

een soort geïntegreerd oordeel over iets, maar de vraag waar het mij om gaat is of deze 

algemene maat inzicht geeft in hoe mensen zich gedragen of zullen gedragen wanneer zij 

wel, of juist niet blij zijn? Ik ben bang dat dat niet zo is. Tenminste, niet specifieker dan 

simpele gedragingen als toenadering of verwijdering. Zoals gezegd, ik vind zo’n algemene 

benadering, waarin de valentie van ervaringen alle aandacht op eist niet wenselijk, ik denk 

dat het een oversimplificatie is. Daarom pleit ik voor extra aandacht voor een meer 

emotiespecifieke benadering. Laat me eerst nog wat andere voorbeelden geven van 

benaderingen of onderzoeksgebieden waarin naar mijn smaak een te sterke nadruk op de 

valentie van de ervaring gelegd wordt.  



 

-6- 

De voorbeelden betreffen onderzoek op het gebied van de consumententevredenheid, 

arbeidssatisfactie en sociale rechtvaardigheid. Veel onderzoekers die op deze terreinen actief 

zijn, beweren dat deze constructen eigenlijk emotionele reacties zijn. Zij meten deze reacties 

dan ook via een emotionele of affectieve schaal. Ik bedoel, hoe tevreden mensen zijn, of hoe 

rechtvaardig ze zich behandeld voelen wordt dan gemeten met een trits vragen zoals, “Hoe 

goed of slecht voelt u zich?”, “Hoe tevreden bent u?”, en “Hoe positief of negatief voelt u 

zich?” Soms wordt er wel naar specifieke emoties gevraagd, zoals boosheid, frustratie en 

verdriet, maar deze worden dan simpelweg samengevoegd, opgeteld en door drie gedeeld 

om tot één overkoepelende score te komen. Waarom denk ik nu dat dit niet goed is? Als ik 

nadenk over wat deze onderzoekers echt willen weten, of wat ze volgens mij zouden moeten 

willen weten gezien mijn pragmatische instelling, kan ik niet anders dan tot de conclusie 

komen dat ze uiteindelijk willen weten wat mensen doen als ze vinden dat ze onrechtvaardig 

behandeld zijn, wat consumenten doen als ze ontevreden zijn en wat de werknemers doen 

als hun arbeidssatisfactie niet in orde is.  

Natuurlijk kun je deze verschillende simpele emotionele reacties betrouwbaar meten. Als je 

maar voldoende soortgelijke vragen stelt. De betrouwbaarheid van deze metingen is ook niet 

hetgeen waar ik aan twijfel. Mijn twijfel is fundamenteler van aard en betreft de validiteit 

van deze algemene constructen als we geïnteresseerd zijn in de relatie tussen emoties en 

gedrag. De veronderstelling is dat deze eenvoudige emotionele goed/slecht reacties gedrag 

veroorzaken. Consumententevredenheidsonderzoekers stellen meestal dat hun onderzoek 

relevant is omdat het inzicht geeft in hoe consumenten zich in de toekomst zullen gedragen. 

Zij die tevreden zijn zullen terug komen, zullen niet klagen, en zullen goede verhalen 

vertellen aan anderen, terwijl zij die dat niet zijn, het tegenovergestelde zullen doen. 

Onderzoekers naar arbeidssatisfactie en sociale rechtvaardigheid rechtvaardigen hun 

onderzoek meestal door te wijzen op bevindingen dat werknemers die niet tevreden zijn of 

zich onrechtvaardig behandeld voelen zich op een voor de organisatie slechte manier zullen 

gedragen. Ze zullen minder hard werken, een groter ziekteverzuim vertonen, sneller naar 

een andere baan overstappen en misschien wel stelen van de baas of enige vorm van 

sabotage plegen. Deze gedragsreponsen zijn erg belangrijk, en als er een directe relatie is 

tussen de hier besproken algemene affectieve maten voor ontevredenheid en deze 

gedragingen, dan zou dat de sterke nadruk op deze goed/slecht maten zeker rechtvaardigen. 

Maar, zoals gezegd, bij deze directe relatie heb ik zo mijn twijfels. 

Mijn eerste probleem met deze aanpak is dat het voor mij niet bij voorbaat duidelijk is dat 

de evaluatie van producten en diensten, werkgevers, uitkomsten, procedures of 

behandelingen wel in zo’n een-dimensioneel construct samengevat kan worden. Denken 
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mensen (consumenten, werknemers) wel op zo’n manier na over deze gebeurtenissen of 

uitkomsten. Bestaat de onderliggende goed/slecht dimensie eigelijk wel in hun beleving, of 

leggen we die als onderzoeker op aan de respondenten door er naar te vragen of door 

simpelweg hun negatieve emoties te middelen? Deze twijfel betreft dus de 

constructvaliditeit van deze algemene maten. Meten we wel wat we denken te meten? Is er 

geen verschil tussen iemand die erg verdrietig is en een beetje boos en iemand die heel boos 

is en een beetje verdrietig? Even zo belangrijk vind ik echter het tweede probleem, dat te 

maken heeft met de predictieve, of criterium-gerichte validiteit. Voorspelt de algemene 

emotionele reactie het gedrag? Is het zo dat de gedragingen die altijd door deze 

onderzoekers genoemd en gemeten worden—ik bedoel, loyaliteit, sabotage, 

motivatieverlies, inertie, etc.—door deze algemene constructen veroorzaakt worden? Het 

lijkt mij aannemelijker dat deze door de specifiek ervaren emoties verzaakt worden.  

Zo kan ik me goed voorstellen dat er twee werknemers zijn die allebei even ontevreden zijn 

met hun huidige werk. Bij de ene domineert echter de emotie boosheid, terwijl de ander 

vooral triest is. Als we nu naar de mogelijke gedragsresponsen kijken lijkt het me 

waarschijnlijker dat de boze werknemer de boel saboteert of steelt van zijn baas. Van de 

trieste werknemer verwacht ik dit gedrag minder snel, maar wel vooral een verlies van 

motivatie en productiviteit. Vanuit hun ontevredenheid kun je geen verschil voorspellen in 

hun gedrag, maar op basis van de specifieke emoties die ze ervaren wel. En daarom zijn ze 

zo belangrijk. Maar, laat ik niet op de zaken vooruit lopen. Laten we ons eerst richten op wat 

specifieke emoties nu eigelijk zijn. 

Emoties 

Ik realiseer me natuurlijk terdege dat er vragen zijn die een stuk opwindender zijn, maar we 

moeten nu eenmaal weten waarover we praten. Het probleem is dat we allemaal weten wat 

emoties zijn, maar dat er geen eenduidige wetenschappelijke definitie bestaat. Het lijkt 

daarom verstandig—of handig, in pragmatische zin—om emoties op te vatten als een 

verzameling van ervaringen, waarin een aantal aspecten een belangrijke rol lijken te spelen.  

Eén kenmerkend aspect van emoties is dat ze een duidelijk object hebben. Emoties zijn 

affectieve toestanden die ergens over gaan. We zijn boos op een verkoper, teleurgesteld in 

onze partner, hebben spijt van een keuze, en zijn bang voor een groepje enge opgeschoten 

jongens. Omdat emoties een object hebben en dus ergens op gericht zijn, zullen zij over het 

algemeen kort van duur zijn: als we onze aandacht ergens anders op richten zal de emotie 
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vervagen2. Vaak zal het echter moeilijk zijn om je aandacht direct op iets anders te richten 

wanneer je emotioneel bent, juist doordat de emotie je aandacht naar het object stuurt. Maar 

omdat er altijd andere gebeurtenissen volgen op de emotie-opwekkende gebeurtenis en deze 

je aandacht zullen vragen, zal de emotie over het algemeen kortdurend zijn.  

Ook zullen emoties meestal behoorlijk intens zijn. Dit komt omdat we emoties ervaren 

wanneer op een of andere manier onze belangen in het geding zijn of gediend worden 

(Frijda, 1986). Van deze belangen zijn we niet altijd even bewust. Het kan zijn dat we door 

iets erg geëmotioneerd raken, terwijl we dat eigenlijk niet verwacht hadden. Zo kun je 

onverwacht veel meer geraakt worden door het olympisch goud van Gerard van Velde (ik 

zat met tranen in mijn ogen te kijken), of kan het voorkomen dat je bij het uitraken van een 

relatie pas inziet hoe belangrijk je partner eigenlijk was. De muziekgroep De Dijk gaf dit 

heel treffend weer met “een man weet pas wat ie mist, als ze er niet is”. Emoties kunnen op 

deze manier geven aan wat we belangrijk vinden.  

Volgens Nico Frijda (1986) is misschien wel het belangrijkste kenmerk van emoties dat ze 

een verandering in ‘actiebereidheid’ met zich meebrengen. Die verandering is het gevolg 

van een bepaalde inschatting, beoordeling, of taxatie van een situatie door degene die de 

emoties ervaart. Dit wordt ook wel de appraisal van de situatie genoemd. Dit is belangrijk, 

omdat deze beoordeling van de situatie kan verklaren waarom niet iedereen hetzelfde 

reageert op dezelfde situatie. Het is namelijk niet de situatie die voor de emotie zorgt, maar 

de manier waarop wij tegen die situatie aankijken. 

Emoties gaan gepaard met bepaalde emotie-specifieke actietendensen (impulsen om te 

handelen, neigingen om bepaalde gedragingen te vertonen) om de belangen die in het 

geding zijn te behartigen. Actietendensen—veranderingen in actiebereidheid—verwijzen 

naar veranderde motivaties om bepaalde gedragingen te vertonen en doelen te bereiken. 

Deze kunnen dus ook verwijzen naar een afnemende motivatie om iets te doen. 

Bijvoorbeeld, de emotie teleurstelling kan er toe leiden dat we gedemotiveerd worden. Als 

iets een aantal keer niet lukt zullen de meeste van ons het niet eens meer proberen. We 

 
2 Het is natuurlijk wel zo dat in sommige gevallen emotionele gebeurtenissen 

een zeer langdurige invloed op ons leven hebben. Dit kan bijvoorbeeld het 

geval zijn nadat iemand een geliefde of kind verloren heeft, of slachtoffer van 

een misdrijf was. Emotionele gebeurtenissen kunnen dus zeker wel lange-

termijn-gevolgen hebben. Maar dat wil niet zeggen dat we voortdurend deze 

emotie ervaren. Ze zullen vooral emoties ervaren wanneer ze weer terugdenken 

aan de gebeurtenis en hun affectieve toestand daaraan toeschrijven. 
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ervaren dan de afwezigheid van een actietendens. De meeste actietendensen zijn echter 

neigingen om bepaalde actie te vertonen. Als we spijt voelen kunnen we ons zelf wel voor 

de kop slaan en bij boosheid willen we een ander wel voor de kop slaan. Bij angst willen we 

vluchten en walging brengt met zich mee dat we ver bij een ander vandaan willen zijn. De 

emotie liefde zorgt er juist voor dat we dicht bij die ander willen zijn.  

Verschillende emoties kunnen niet alleen van elkaar onderscheiden worden op grond van 

hun specifieke actietendensen, maar ook op grond van de gevoelens die opgeroepen worden. 

Emoties en gevoelens zijn namelijk geen synoniemen van elkaar. Ik bedoel hier 

bijvoorbeeld gevoelens van machteloosheid, verlies van controle, of juist een gevoel van 

inzicht en sterkte. Een emotie is een verzameling van ervaringen en gevoelens zijn daar een 

(belangrijk) onderdeel van.  

Een ander aspect van emoties is dat ze vaak vergezeld gaan van specifieke gedachten. 

Jaloezie is niet alleen een gevoel, maar gaat vaak gepaard met gedachten over degene die je 

lief hebt in innige omhelzing met een ander persoon (Parrott, 1988). Bij andere emoties 

ervaren we weer andere gedachten. Zo gaat de emotie spijt bijvoorbeeld gepaard met 

gedachten over kansen die we misgelopen zijn en fouten die we gemaakt hebben (Roseman, 

Wiest & Swartz, 1994; Zeelenberg, e.a., 1998). Interessant is dus dat emoties veroorzaakt 

kunnen worden door gedachten, maar tegelijkertijd zelf ook gedachten kunnen opwekken. 

Kortom, een emotie heeft een duidelijk object, een duidelijk begin, is vrij intens en kort 

durend en gaat gepaard met specifieke actietendensen, gevoelens en gedachten. Een emotie 

is een affectieve ervaring die ergens over gaat. 
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De Functie van Emoties 

Ik beweer dus dat emoties gedrag beïnvloeden op een doelgerichte manier. Dit komt 

overeen met de stelling dat emoties functioneel zijn. We voelen niet zomaar iets, maar onze 

gevoelens hebben een reden of functie. Zoals ik eerder al vermeldde, ervaren we emoties 

wanneer onze belangen in het geding zijn. Dat wil zeggen, er gebeurt iets (of er gebeurt iets 

juist niet) dat gevolgen heeft voor ons welbevinden en dat resulteert in het ervaren van een 

emotie. Via de specifieke actietendensen, de zogenaamde veranderingen in actiebereidheid, 

zullen emoties optreden als belangenbehartigers (Frijda, 1993). Emoties geven dus aan wat 

voor het individu van belang is en zorgen zo dat gedrag dat deze belangen kan behartigen 

prioriteit krijgt. Wanneer we bijvoorbeeld angstig zullen zijn, maakt deze angst ons klaar om 

weg te rennen. Zijn we echter boos, dan worden we voorbereid om te vechten. De functie 

van emoties is in die optiek tweeledig. Ze geven aan dat er iets mis is—een emotie is een 

signaal dat er een belang in het geding is—, en dat er dus iets aan de huidige stand van 

zaken gedaan moet worden. Tegelijkertijd geeft de emotie ook aan wat er gedaan moet 

worden. Er zijn verschillende manieren waarop emoties ons vertellen wat te doen. Dit kan 

gebeuren via de eerder besproken actietendensen. Zo zorgt boosheid er voor dat ik boos 

kijk, mijn handen tot vuisten bal en iemand wil meppen, vooral dan diegene waarop mijn 

boosheid gericht is. Gelukkig komen deze opwellingen niet altijd tot uiting in gedag. Ik 

bedoel, het boos kijken en vuisten ballen meestal wel, maar het meppen niet. De ervaring 

van deze impuls is echter een belangrijk kenmerk van emoties. Nu zou je kunnen 

beargumenteren dat je voor deze directe belangenbehartiging geen emoties nodig hebt, maar 

het voordeel van emoties is dat deze processen sneller en directer verlopen. Doordat een 

emotie opgewekt is worden automatisch de bijbehorende gedragspatronen geactiveerd. Je 

wordt bang en rent weg. Er is geen tijd of mogelijkheid om even te gaan twijfelen aan je 

inschatting. En dat is maar goed ook, want anders zou je misschien wel te laat zijn. 

Natuurlijk wordt je wel eens bang terwijl dat achteraf niet nodig bleek, maar voor je eigen 

belang kun je maar beter iets te vaak bang zijn en vluchten. 

Een tweede manier waarop doelgerichte emoties ons gedrag kunnen beïnvloeden, of beter 

kunnen motiveren of sturen, is via meer langere termijn intenties. Zoals het geval waarin 

haat ervoor zorgt dat je plannen beraamt om iemand schade te berokkenen. In deze optiek 

kun je over emoties spreken als intentionele structuren en instrumentele gedragingen die 

deze intenties implementeren (Frijda & Zeelenberg, 2001). Het uiteindelijke doel van onze 

doelgerichte emoties, is veranderen van de gebeurtenissen die tot de emotie geleid hebben. 

Wat dat betreft verschillen deze intentionele structuren niet erg van die van actietendensen. 

De intentionele structuren zijn echter meer planmatig dan de actietendensen die vooral 
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automatisch zijn. Het uiteindelijke doel bij negatieve emoties is het ongedaan maken van die 

gebeurtenis, en bij positieve emoties juist het laten voortduren of tot stand brengen ervan. 

Laat mij van beide een voorbeeld geven, en laat me beginnen bij de emotie spijt. Spijt wordt 

gevoeld wanneer je je achteraf kunt voorstellen dat iets beter had kunnen aflopen, wanneer 

je zelf iets anders gedaan of juist gelaten had. Bijvoorbeeld, als je spijt ervaart over een 

aankoop zul je geneigd zijn deze aankoop om te ruilen of terug te brengen. Hiermee probeer 

je de oorzaak van je spijt dus ongedaan te maken. Een soortgelijk effect op het niveau van 

intenties vind je bij de emotie blijdschap. Als je blij bent met je werk zul je niet zo snel van 

werkgever veranderen. Je zult proberen de emotieopwekkende toestand te laten voortduren. 

Je kunt zelfs verwachten dat positieve emoties in dit geval nog extra effecten hebben zoals 

een grotere betrokkenheid bij het werk en de collega’s (Fredrickson). 

Emoties, Functies en Doelgericht Gedrag 

Resumerend, emoties zijn kortdurende responsen op een interpretatie van een gebeurtenis. 

Emotioneel gedrag verwijst naar de verschillende gedragsconsequenties van emoties. We 

onderscheiden onopzettelijke spontane expressieve gedragingen (zoals bijv. 

gezichtsuitdrukkingen) en instrumentele gedragingen die door de emoties gemotiveerd 

worden. Het gaat vandaag dus over deze laatste. Vooral omdat ik denk dat zo’n 

pragmatische benadering van emoties ons uiteindelijk meer inzicht geeft in waarom mensen 

zich op een bepaalde manier gedragen. Maar ook omdat het ons meer inzicht geeft in de 

psychologie van de emoties. 
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Ervaring en Anticipatie 

Eerder had ik het over de verschillende functies van emoties. Laat ik nu iets specifieker zijn 

over de functies van emoties in relatie tot doelgericht gedrag. Als we er inderdaad van uit 

gaan dat emoties functioneel zijn in de zin dat ze bepaald gedrag kunnen motiveren, dan 

moeten ze ook via anticipatie te werk kunnen gaan. Ik bedoel, we moeten in staat kunnen 

zijn om te voorspellen of een bepaalde actie er toe zal leiden dat we ons trots of blij voelen 

of dat we ons zullen schamen of verdrietig zullen voelen. Als we dat niet zouden kunnen 

dan zouden deze emoties ons ook niet kunnen motiveren om bepaald gedrag te vertonen. 

Emoties zouden relatief nutteloos zijn wanneer het slechts reactieve gevoelens zouden zijn. 

Wat is het nut van trots of spijt, en opluchting of teleurstelling als we de anticipatie van deze 

emoties niet zouden kunnen gebruiken bij het kiezen wat te doen? Gelukkig blijken emoties 

ook pro-actief te werk te kunnen gaan. We kunnen ons vooraf inbeelden, voorstellen, hoe 

iets zal zijn. Hiervoor is een zeker voorstellingvermogen voornodig. En deze beelden over 

hoe de toekomst eruit kan zien en de bijbehorende toekomstige emoties worden 

verondersteld een grote invloed te kunnen hebben op ons doelgerichte gedrag. Of iets ons 

blij zal maken, of trots, of opgelucht, kans ons doen besluiten het te doen. En ik denk dat 

deze invloed van geanticipeerde emoties groot is. Zo zie je op de Tilburgse kermis, de 

grootste kermis van de Benelux, altijd lange rijen voor angstaanjagende attracties. De 

belangrijkste reden om in deze attracties plaats te nemen lijkt vooral het euforische gevoel 

achteraf te zijn. In ieder geval niet de financiële aderlating vooraf en het misselijkmakende 

gevoel tijdens de rit. Een soortgelijk voorbeeld, maar dan van de anticipatie van negatieve 

emoties vinden we in de postcodeloterij. Wanneer mensen zich voorstellen hoe veel spijt ze 

voelen als de postcodeloterij op hun postcode zou vallen en zij geen lot hebben gekocht, 

zullen ze meer geneigd zijn toch maar een lot te kopen als verzekering tegen die mogelijke 

spijt achteraf.  

Wanneer we spreken over rol van emoties in doelgericht gedrag kunnen we er dus niet om 

heen dat emoties van anticipatief van aard zijn. We kunnen dus een onderscheid maken 

tussen de effecten van emoties die op dit moment of een eerder moment ervaren worden, en 

de effecten van de anticipaties van emoties die in de toekomst ervaren kunnen worden. 

Terugkomend op de functies van emoties kunnen we stellen dat in het eerste geval de 

emoties reacties zijn op belangen die op dit moment in het geding zijn en aspecten van de 

huidige situatie die aandacht behoeven, terwijl in het tweede geval, bij de anticipatie van 

emoties de gebeurtenissen en belangen zich nog in de toekomst bevinden.  
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Onderzoek 

Eerder stelde ik dat we als we geïnteresseerd zijn in deze relatie tussen emoties en gedrag, 

we ons moeten richten op de specifieke effecten van de verschillende emoties, en dus verder 

moeten kijken dan of een emotie positief of negatief is. En merkte ik op dat dat niet altijd 

gedaan wordt. Als we deze observatie combineren met die dat emoties van invloed kunnen 

zijn via de huidige ervaring en via de anticipatie van de toekomstige ervaring, krijgen we 

een 2 bij 2 classificatie van benaderingen die zich bezig houden met de relaties tussen 

emoties en gedrag.3 Ik zal nu een korte illustratie geven van twee studies die laten zien dat 

in beide gevallen, bij de anticipatie van emoties en bij de ervaring van emoties veel 

gewonnen wordt door je op specifieke emoties te richten.  

Het eerste onderzoek betreft de rol van geanticipeerde emoties bij participatiebeslissingen of 

beter motivaties van mensen om in de postcodeloterij ofwel in de staatsloterij te spelen. Dit 

is onderzoek dat ik samen met mijn collega Rik Pieters (Zeelenberg & Pieters, 2002) gedaan 

heb. Dit onderzoek is relevant omdat de gedragseffecten van specifieke emoties goed 

geïllustreerd wordt. De postcodeloterij dankt zijn naam aan het proces waarmee de winnaars 

bepaald worden. Dit gebeurt namelijk via willekeurig getrokken postcodes. Het gevolg 

hiervan is dat een ieder die in Nederland woont automatisch een lotnummer heeft. De 

beslissing om in de loterij mee te spelen is dan veranderd van de beslissing om een lot te 

kopen tot een beslissing om je eigen lot geldig te maken. Dit zijn twee zeer verschillende 

beslissingen. In de postcodeloterij kun je namelijk besluiten om niet te spelen, maar toch 

achteraf te horen krijgen dat je gewonnen had als je wel gespeeld had (namelijk, wanneer 

jouw postcode getrokken is). Als gevolg hiervan kun je dus spijt ervaren over het niet 

meespelen. Bij andere loterijen, zoals de Staatsloterij, hoor je niks als je niet meespeelt. Wij 

onderzochten of mensen mee te spelen aan de postcodeloterij juist omdat ze achteraf geen 

spijt willen voelen wanneer ze horen dat ze een prijs zijn misgelopen. Op deze manier is het 

meespelen eigenlijk een soort verzekering tegen de spijt die je kan voelen als je niet mee 

speelt. En die spijt kan hevig zijn. De prijzen lopen zo maar in de miljoenen Euro’s.  

 
3 Voor een uitgebreidere beschrijving van deze classificatie verwijs ik de lezer 

naar Bagozzi, Baumgartner, Pieters en Zeelenberg (2000). 
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Om te onderzoeken of de specifieke emotie van geanticipeerde spijt bijdraagt aan deze 

keuze vroegen we mensen, spelers in de postcodeloterij en spelers in de staatsloterij, aan te 

geven hoeveel spijt ze zouden hebben als ze niet meespeelden in hun loterij, terwijl hun 

buren wel meespeelden en die ook een grote prijs wonnen. Ook vroegen we hen aan te 

geven in hoeverre ze het spelen in hun loterij Plezierig-Onplezierig vonden, Goed-Slecht 

vonden, en Leuk-Vervelend vonden. Een algemene affectieve maat dus. Wat we vonden is 

dat deze affectieve maat geen verschil liet zien tussen de spelers in de postcodeloterij en de 

staatsloterij, maar de maat voor geanticipeerde spijt wel. Dit zelfde patroon vonden we toen 

we de intenties van spelers om door te spelen voorspelden op basis van deze algemene en 

specifieke emotiematen. 

Dit onderzoek laat dus zien dat het soms nuttig kan zijn om rekening te houden met 

specifieke emoties. Dit resultaat vonden we ook in ander onderzoek, waar we ons niet 

richtten op geanticipeerde emoties, maar op de ervaring van emoties. Dit is wederom een 

onderzoek in samenwerking met Rik Pieters (Zeelenberg & Pieters, 1999; in druk). We 

waren nu vooral geïnteresseerd in keuzes voor dienstverleners die verkeerd uitpakken, en 

het gedrag dat de ontevreden consumenten daarna vertonen. Dit soort ervaringen met 

dienstverleners zijn natuurlijk een bron van negatieve emoties. Uit eerder onderzoek dat ik 

o.a. met Wilco van Dijk uitgevoerd heb (zie voor een overzicht, Zeelenberg, Van Dijk, 

Mastead & Van der Pligt, 2000) wisten we al dat als een keuze voor een dienstverlener 

verkeerd uitpakt we spijt zullen voelen, als we bij nader inzien liever toch voor een ander 

gekozen hadden. En dat we teleurstelling zullen voelen als de dienstverlening slechter was 

dan vooraf verwacht. Er zijn daarom onderzoekers die beweren dat onze algehele 

ontevredenheid een combinatie is van deze twee emoties en zij stelden voor deze emoties te 

integreren in een algemene affectieve maat. Rik Pieters en ik vroegen ons op onze beurt 

natuurlijk weer af of het voorspellen van het uiteindelijke gedrag van de consumenten daar 

baat bij heeft.  
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We vonden het volgende. Deze negatieve ervaringen veroorzaken inderdaad teleurstelling 

en spijt. Deze emoties zijn beide van invloed op hoe ontevreden consumenten zijn. En, zoals 

de traditionele benadering verwacht, is deze ontevredenheid van invloed op de gedragingen 

die de consumenten vertoonden. Echter, wanneer wij in deze analyses ook nog eens de 

invloed van de specifieke emoties spijt en teleurstelling meenamen, vonden we dat deze, 

bovenop de invloed van ontevredenheid nog een duidelijke invloed hadden. Het was vooral 

interessant om te zien dat deze beide emoties niet dezelfde gedragingen voorspelden. Zo 

blijkt spijt vooral van invloed te zijn op het wisselen van dienstverlener, terwijl teleurstelling 

meer van invloed is op klagen en negatieve mond-tot-mond reclame. Specifieke effecten 

van specifieke emoties dus. Hetgeen mijn betoog van vandaag ondersteund. 

Implicaties 

We hebben dus ondersteuning gevonden voor de stelling dat het belangrijk is om naar 

specifieke emoties te kijken wanneer we geïnteresseerd zijn in de relatie tussen emoties en 

gedrag. Voordat ik afsluit wil ik nog iets vertellen van de implicaties van deze resultaten. Zo 

kun je je afvragen of het wel altijd nodig is om specifieke emoties te meten. Ik denk dat dit 

niet altijd nodig is, maar dat het zeker geen kwaad kan. Wanneer zou dit niet nodig zijn? Ik 

kan me een aantal situaties voorstellen waarin een meer algemene maat voldoet. 

Bijvoorbeeld in situaties waarin de emotionele reacties niet erg intens zijn, te zwak om van 

echte uitgekristaliseerde emoties te spreken, of in situaties waarin we eigenlijk over 

stemmingseffecten spreken. Ook kunnen er situaties zijn waarin een mix van verschillende 

emoties ervaren wordt en al deze emoties tot hetzelfde soort gedrag zullen leiden. Hier lijkt 

een algemene goed/slecht benadering te volstaan. Voorlopig lijkt het mij echter een goed 

idee als onderzoekers wat meer aandacht besteden aan deze emotiespecifieke effecten. 

Vooral ook omdat de informatie vaak al aanwezig is omdat de onderzoekers de algemene 

emotie maat creëren door de specifieke te middelen.  

Overigens is deze focus op de gedragseffecten niet alleen nuttige voor de fundamentele en 

toegepaste sociale psychologie, maar zeker ook voor de emotiepsychologie. 

Emotieonderzoekers hebben zich de laatste decennia vooral gericht op wat nu aanleiding 

geeft tot specifieke emotionele ervaringen en hoe die specifieke emoties aanvoelen. Een 

benadering waarin wat meer aandacht is voor de relaties tussen deze emoties en gedrag, 

hetgeen ik me vandaag sterk voor maak, zal ook de emotiepsychologie verder helpen. Het 

zal emotieonderzoekers helpen om beter te specificeren hoe de emoties in elkaar zitten. 

Tevens biedt het nieuwe perspectieven om een onderscheid te maken tussen de 

verschillende emoties.  
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Ik heb er vandaag dus voor gepleit om aandacht te besteden aan hoe verschillende emoties 

zo hun eigen effecten op gedrag hebben. Wanneer we geïnteresseerd zijn in de effecten van 

die emoties op ons gedrag moeten we deze emoties dus niet op een grote hoop gooien. We 

juist rekening houden met de grote verscheidenheid aan emoties die we kunnen ervaren en 

met de specifieke informatie die deze emoties met zich mee grengen. Zo’n emotiespecifieke 

benadering zal er hopelijk toe leiden dat wij een beter begrip krijgen van hoe en waarom we 

ons gedragen zoals we doen. 
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onderzoek naar emoties en gedrag.  
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hebben een mooi huishouden, waar ik uren over kan vertellen. Als u daarin geïnteresseerd 

bent komt u maar eens langs om een biertje te drinken. Voor vandaag is het mooi geweest. 
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