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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 

Communicating Anger and Contempt in Intergroup Conflict: 

Exploring their Relational Functions 
 

Bart de Vos 
 
 

1. Doordat ervaren boosheid vaak de kern van een conflict tussen groepen raakt, is het voor een 

effectieve conflictoplossing belangrijk deze niet te onderdrukken, maar op de juiste manier te 

communiceren (dit proefschrift). 

 

2. De relationele functie van het communiceren van boosheid is het verbeteren van de relatie 

met de andere groep, waarbij boosheid een verzoek aan de ander is een ervaren onrecht goed 

te maken (dit proefschrift). 

 

3. De relationele functie van het communiceren van minachting is het ondermijnen van de 

relatie en het op afstand houden of zelfs ontbinden van ieder contact met de andere groep (dit 

proefschrift). 

 

4. Het opwekken van empathie voor de ander is een cruciale eerste stap richting deëscalatie van 

een conflict tussen twee groepen, en de communicatie van boosheid kan hier een belangrijke 

rol in spelen (dit proefschrift). 

 

5. De effectiviteit van de communicatie van boosheid van een groep hangt af van de mate 

waarin de andere groep bereid is haar eigen acties als onrechtvaardig te beschouwen, en van 

de mate waarin zij  de gecommuniceerde boosheid als door de hele groep gedeeld waarneemt 

(dit proefschrift). 

 

6. Soms is het goed om oude wonden open te halen, zolang de communicatie van boosheid maar 

wordt gebruikt als het mes (dit proefschrift). 

 

7. The supreme task [of a leader] is to organize and unite people so that their anger becomes a 

transforming force (Martin Luther King). 

 

8. Anger ventilated often hurries towards forgiveness; anger concealed often hardens into 

revenge (Edward G. Bulwer-Lytton). 

 

9. Collega’s om hulp en raad vragen getuigt niet van zwakte, maar van respect. Collega’s hulp 

en raad aanbieden getuigt niet van arrogantie, maar van betrokkenheid. 

 

10. There's no point regretting things. If you can't do the time, don't do the crime. Life's too short 

to worry about things I've said (Robbie Williams). 


