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Nederlandse Samenvatting (Summary in Dutch) 
 

In het dagelijks leven worden mensen vaak geconfronteerd met situaties waarin eigen 

en andermans belang met elkaar in conflict zijn. In dat geval kan men ervoor kiezen om 

alleen die doelen na te streven die het eigenbelang dienen (niet-coöperatief gedrag), of 

om over dat eigenbelang heen te stappen en de ander dan wel het collectief van dienst 

te zijn (coöperatief gedrag). De algemene les die uit vele duizenden experimenten en 

evolutiegerichte simulaties in voorgaand onderzoek kan worden getrokken is helder en 

duidelijk: mensen beantwoorden coöperatief gedrag met coöperatief gedrag, en niet-

coöperatief gedrag met niet-coöperatief gedrag. Menselijke coöperatie wordt dus in 

belangrijke mate bepaald door het eerdere gedrag van de interactie-partner, en deze 

handelswijze (voorwaardelijke coöperatie) blijkt behoorlijk effectief in het 

bewerkstelligen van coöperatief gedrag in tweetallen.  

In deze dissertatie wordt uitgegaan van het idee dat een dergelijke conditionele 

coöperatie niet altijd direct toepasbaar is, omdat mensen soms beschikken over 

onvolledige informatie ten aanzien van de coöperatie in vorige interacties. Voordat 

conditionele coöperatie kan worden toegepast, moet het coöperatieniveau van de 

partner vaak worden afgeleid uit informatie die geen eenduidig uitsluitsel geeft – en in 

de regel verschillende interpretaties toestaat. In deze dissertatie wordt daarom 

onderzocht of er sprake is van een systematische vertekening in de inschatting van 

andermans gedrag, en hoe een vertekening van invloed kan zijn op het eigen 

coöperatieve gedrag. 

Het eerste empirische hoofdstuk (hoofdstuk 2) behandelt drie sociale motieven die 

sociaal gedrag beïnvloeden: eigenbelang, altruïsme en egalitarisme (gelijkheid). Uit de 

resultaten blijkt dat vergeleken met de mate waarin deze motieven naar voren komen in 

het eigen gedrag, mensen de verwachting hebben dat egalitarisme minder van invloed 

zal zijn op andermans sociale gedrag. In hoofdstuk 2 wordt daarom geconcludeerd dat 

egalitarisme weliswaar een belangrijke motivatie is bij het tot stand komen van het 

eigen gedrag, maar een ondergewaardeerde rol speelt bij het inschatten van het gedrag 

van anderen.  

Het tweede empirische hoofdstuk (hoofdstuk 3) behandelt de interpretaties die 

mensen maken van het waarneembare gedrag van anderen. Uit de resultaten blijkt dat 

wanneer mensen over onvolledige informatie beschikken ten aanzien van het gedrag 

van een interactie-partner, ze de ontbrekende informatie invullen met de aanname van 

eigenbelang. De resultaten laten zien dat hoewel eigenbelang wel degelijk meespeelt in 

het eigen gedrag, mensen inschatten dat dit bij anderen in sterkere mate het geval is. 

Daarmee is de conclusie in hoofdstuk 3 dat mensen de neiging hebben om de rol van 

eigenbelang in het waarneembare gedrag van anderen te overschatten.  

In het derde empirische hoofdstuk (hoofdstuk 4) wordt de invloed van onvolledige 

informatie op coöperatie in dyadische interacties onderzocht. Uit de resultaten blijkt dat 
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onvolledigheid van informatie zowel de verwachtingen over andermans coöperatie als 

de eigen coöperatie negatief beïnvloedt. Hoofdstuk 4 laat daarmee zien dat het geloof 

in eigenbelang wordt ingezet om de ontbrekende informatie in te kleuren, wat zowel de 

verwachting van andermans coöperatie als het eigen coöperatieve gedrag ondermijnt.  

Het vierde empirische hoofdstuk (hoofdstuk 5) behandelt interacties tussen 

partners die verschillen in de mate van generositeit versus gierigheid. Uit de resultaten 

blijkt dat de nadelige effecten van onvolledige informatie sterker gelden wanneer de 

ander genereus is dan wanneer de ander gierig is. Verder laten de resultaten zien dat 

wanneer informatie onvolledig is, mensen hun partner als minder welwillend ervaren – 

ook dit effect is sterker naarmate de ander genereuzer is. Dus hoofdstuk 5 vormt een 

indicatie dat hoe meer generositeit men probeert te communiceren, hoe meer de 

coöperatie en de perceptie van andermans welwillende bedoelingen worden ondermijnd 

door onvolledige informatie.  

In zijn geheel wijst deze dissertatie op een belangrijke voorwaarde voor menselijke 

coöperatie. Wanneer mensen volledige informatie over het gedrag van hun partner 

hebben, dan kan coöperatie relatief gemakkelijk tot stand komen met behulp van 

voorwaardelijk-coöperatieve strategieën. Maar wanneer men slechts over onvolledige 

informatie ten aanzien van het gedrag van een interactiepartner beschikt, heeft men de 

neiging om de ontbrekende informatie in te kleuren met eigenbelang, wat vervolgens 

een meer op het eigenbelang gerichte reactie in de hand werkt. Dit stelt een uitdaging 

aan de menselijke samenwerking. Als menselijk gedrag vooral wordt ingegeven door 

wat men denkt dat de ander heeft gedaan in plaats van wat de ander daadwerkelijk 

deed, dan werkt het geloof in eigenbelang een ‘self-fulfilling prophecy’ in de hand. Dit 

zou kunnen verklaren waarom niet-coöperatief gedrag zich soms zelfs voordoet 

wanneer beide interactiepartners de voorkeur zouden hebben voor een situatie waarin 

beide personen zich coöperatief opstellen. 


