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Stellingen behorend bij het proefschrift

M emory Distrust in the Legal Context
1. M ensen negatieve informatie over hun geheugen geven, leidt er in de
regel toe dat zij hun geheugen gaan wantrouwen (dit proefschrift).
2. Er bestaan twee vormen van geheugenwantrouwen: trait memory distrust en state memory distrust (dit proefschrift).
3. Naarmate mensen hun geheugen meer wantrouwen, accepteren ze sneller misleidende informatie (dit proefschrift).
4. Geheugenwantrouwen zet aan tot meer valse bekentenissen van het
type waarin mensen zelf geloven (dit proefschrift).
5. Het einde van een proefschrift is het moment waarop je je gedachten op
orde krijgt, terwijl dat toch redelijk aan de late kant is.
6. De samenhang tussen de mate waarin je met een artikel invloed hebt op
je vakgebied en de impact factor van het tijdschrift waarin je het artikel
publiceert, is laag.
7. De zin “Verder onderzoek is nodig” in een wetenschappelijke publicatie
betekent vaak “Ik zou niet weten welke conclusie ik aan mijn resultaten
zou kunnen verbinden”.
8. Wanneer de veiligheid van kinderen in het gedrang is, wordt de volledige verantwoordelijkheid vaak ten onterechte bij externe partijen met
een zorgtaak gelegd.
9. Het lijkt erop alsof de weermannen en weervrouwen van Nederland
nooit goed hebben opgelet bij topografie. In hun algemene weersvoorspelling wordt het betere weer van Limburg vaak achterwege gelaten.
10. Kinderen zijn geen kleurboeken die je met je lievelingskleuren inkleurt
(‘De vliegeraar’- Khaled Hosseini ).
11. Levensbedreigende situaties bieden een effectieve toets voor wie goede
vrienden zijn en wie niet.

Saskia van Bergen, juni 2011

