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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Mensen werken op grote schaal samen met niet verwante individuen. Eerder onderzoek uit 

de biologie, psychologie en economie brengt naar voren dat directe en indirecte wederkerigheid 

krachtige verklaringen zijn voor waarom individuen samenwerken met hun mede groepsleden 

en ook met niet-genetisch verwante individuen (Cosmides & Tooby, 2005). Hoewel een grote 

hoeveelheid empirisch onderzoek de kracht van wederkerigheid ondersteunt om menselijke 

samenwerking te bevorderen (Balliet & Van Lange, 2013), hebben alternatieve theorieën 

verschillende psychologische processen voorgesteld die mogelijk samenwerking met leden van 

de eigen groep (‘ingroup’) en vreemdelingen kunnen verklaren, zoals conformiteit en sociale 

identiteit (Richerson et al., 2016; Tajfel & Turner, 1986). Daarnaast hebben andere onderzoekers 

beweerd dat de kracht van indirecte wederkerigheid om samenwerking te bevorderen beperkt 

is tot interacties met ingroup leden, maar niet met mensen die niet tot hun groep behoren 

(‘outgroup’; Yamagishi, Jin & Kiyonari, 1999).

Het huidige proefschrift draagt bij aan het oplossen van deze twee kwesties in de literatuur 

tijdens drie empirische hoofdstukken. In Hoofdstuk 2 vergelijken we de voorspellende kracht 

van wederkerigheid en een alternatief proces, conformiteit, om menselijke samenwerking te 

voorspellen. In Hoofdstuk 3 onderzoeken we of individuen meer geneigd zijn samen te werken 

wanneer hun reputatie verspreid wordt aan potentiële partners, ongeacht het lidmaatschap van 

deze partners, d.w.z. onbegrensde indirecte wederkerigheid hypothese (‘unbounded indirect 

reciprocity hypothesis’). In Hoofdstuk 4 testen we de unbounded indirect reciprocity hypothesis 

in 17 landen, samen met verschillende voorspellingen uit prominente theorieën over individuele 

verschillen en culturele variatie van voorkeur hebben voor de eigen groep (‘ingroup favoritism’) 

bij samenwerking.

In Hoofdstuk 2 hebben we voorspellingen getest van twee evolutionaire perspectieven over 

menselijke samenwerking; wederkerigheid en culturele groepsselectie (Cosmides & Tooby, 

2005; Richerson et al., 2016). Volgens een wederkerigheidsprincipe hebben individuen een 

psychologie ontwikkeld om samen te werken wanneer zij verwachten dat hun partner samen zal 
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werken, en zich terug te trekken uit de samenwerking wanneer zij verwachten dat hun partner 

zich terug zal trekken (Van Lange & Kuhlman, 1994). Anderzijds, culturele groepsselectie stelt 

voor dat individuen hun groepsleden imiteren, zodat ze zullen samenwerken wanneer zij een 

samenwerkende groepsnorm waarnemen om zich aan te conformeren en zich terugtrekken 

wanneer zij waarnemen dat de groepsnorm is om zich terug te trekken (Henrich, 2004; Henrich 

& Boyd, 1998). Deze twee processen sluiten elkaar niet uit, maar er is geen onderzoek uitgevoerd 

om de voorspellende kracht te testen van deze processen om samenwerking te bevorderen, vooral 

in situaties waar zij een verschillende gedraging zouden bevorderen. Om dit te doen hebben 

we een herziene versie van het conformiteitsparadigma van Asch toegepast waarbij deelnemers 

konden leren op hun groep samenwerkte of niet door middel van verscheidende eerdere taken 

(‘conformity pull’), en ook of hun toekomstige partner samenwerkte of niet door middel van 

verscheidende eerdere taken (‘reciprocity pull’).

De resultaten uit drie onderzoeken duiden aan dat wanneer individuen informatie bekijken 

over het gedrag van hun partner en hun groep, dat ze meer zullen samenwerken volgens de 

verwachte samenwerking van hun partner in plaats van zich te conformeren aan de groep. 

Bovendien vonden we dat het conformiteitsgedrag dat werd gezien in onze studies, verklaard zou 

kunnen worden door een belang van reputatie, een proces gerelateerd aan een indirect reciprocity 

perspective. Deze resultaten tonen samen aan dat wederkerigheid, een ouder evolutionaire 

proces dat op genen werkt, conformiteit overtreft om samenwerking te bevorderen. Dit betekent 

dat wederkerigheid een noodzakelijke en toereikende verklaring kan zijn voor waarom mensen 

samenwerken met niet verwante individuen. 

In Hoofdstuk 3 hebben we onderzocht of individuen samenwerken met anderen wanneer 

hun reputatie op het spel staat, onafhankelijk van lidmaatschap van de groep. We hebben deze 

hypothese getest, unbounded indirect reciprocity, samen met voorspellingen van prominente 

theorieën over ingroup favoritism, onbegrensde gegeneraliseerde wederkerigheid (‘bounded 

generalized reciprocity’; BGR, Yamagishi, Jin & Kiyonari, 1999) en sociale identiteitstheorie 

(social identity theory; SIT, Tajfel & Turner, 1986). BGR stelt voor dat mensen een voorkeur 



DUTCH SUMMARY

100

hebben voor ingroup leden omdat groepslidmaatschap werkt als een heuristiek om door andere 

groepsleden in de toekomst te worden terugbetaald. Daarom voorspelt BGR dat reputatie begrensd 

is en dat mensen zullen samenwerken met ingroup leden wanneer hun reputatie op het spel 

staat. SIT voorspelt dat mensen een voorkeur hebben voor hun groepsleden omdat groepen een 

onderdeel zijn van hun identiteit en samenwerken met ingroup leden zorgt voor een bevordering 

van hun zelfvertrouwen. In Onderzoek 3.1 en 3.2 hebben we reputatie, sociale identificatie en 

groepslidmaatschap gemanipuleerd. In Onderzoek 3.3 tot 3.5 hebben we BGR aan het unbounded 

indirect reciprocity perspective getoetst met een andere manipulatie van reputatie: roddelen. 

Bovendien hebben we getoetst of bezorgdheid over reputatie een psychologisch mechanisme was 

dat de relatie tussen roddelen en samenwerking medieert bij zowel ingroup als outgroup leden. 

De resultaten van het huidige hoofdstuk wijzen erop dat individuen meer samenwerken 

wanneer hun reputatie wordt verspreid aan mogelijke toekomstige partners, zowel in interacties 

met ingroup als outgroup leden. Dit effect werd gemedieerd door een bezorgdheid over reputatie, 

een psychologisch proces dat werkzaam was bij zowel ingroup als outgroup leden. We hebben 

geen ondersteuning gevonden voor de SIT hypothese dat individuen meer samenwerken met 

hun groepsleden wanneer zij zich sterk identificeren met hun groepen. Belangrijk is dat we geen 

ondersteuning hebben gevonden voor de BGR hypothese dat individuen meer samenwerken met 

alleen hun groepsleden wanneer hun reputatie op het spel stond. De resultaten waren consistent 

bij verschillende uitwerkingen van reputatie (publieke controle, roddelen), verschillende typen 

economische spellen (dictator spellen (‘dictator games’), publieke goederen spellen (‘public 

goods games’, gevangenendilemma (prisoner’s dilemma’) en verschillende groepen (minimaal 

versus natuurlijk).

De huidige bevindingen hebben zowel theoretische als praktische implicaties. Ten eerste 

bieden deze resultaten ondersteuning voor de hypothese dat reputatie niet begrensd is door 

groepslidmaatschap. Deze bevinding kan mogelijk helpen bij het begrijpen van tegenstrijdige 

bevindingen van eerder onderzoek (Leonardelli & Brewer, 2001; Stroebe, Lodewijkx, & Spears, 

2005; Velez, 2015) en ook BGR uitdagen als mogelijke verklaring voor waarom individuen meer 
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samenwerken met ingroup leden in vergelijking met outgroup leden. Daarnaast hebben we geen 

ondersteuning gevonden voor de andere prominente theorie die is voorgesteld om ingroup 

favoritism te verklaren, social identity theory. Daarom waarschuwen deze resultaten ons voor de 

complexiteit van ingroup favoritism and verzoeken ze toekomstig onderzoek om de meerdere 

mechanismen te begrijpen die mogelijk verklaren waarom mensen hun groepsleden gunstiger 

behandelen. Alternatieve verklaringen zouden theorieën kunnen zijn die groepen voorstellen als 

eigenschappen van een sociaal netwerk (Levine & Kurzban, 2006), of theorieën die de nadruk 

leggen op andere functies, zoals veiligheid (Boyer, Firat, & van Leeuwen, 2015). Ten tweede 

wijzen onze resultaten erop dat indirecte wederkerigheid een efficiënt hulpmiddel kan zijn om 

samenwerking te bevorderen tussen zowel ingroup als outgroup leden. Deze bevinding zou 

mensen in de praktijk kunnen helpen om discriminatie te verminderen tussen organisaties en 

landen, door zich te focussen op publieke controle of roddelen als mogelijke haalbare oplossingen 

om samenwerking te bevorderen.

In Hoofdstuk 4 onderzochten we in 17 samenlevingen of de voordelen van een op reputatie 

gebaseerde indirect reciprocity samenwerking beperkt zijn tot ingroup leden. Samen met deze 

hypothese testen we verscheidene andere hypotheses over ingroup favoritism (SVO en geslacht) 

en over culturele factoren die mogelijk variatie van ingroup favoritism bij samenwerking kunnen 

verklaren. Om dit te doen hebben we een online onderzoek uitgevoerd waarbij deelnemers 

verschillende eenmalige beslissingen maakten in een vertrouwensspel, als iemand die de ander in 

vertrouwen neemt (‘trustor’) of als iemand die dat vertrouwen van de trustor kan beantwoorden 

of beschadigen (‘trustee’). Deelnemers konden zich ervan bewust zijn (of niet) dat hun partner 

wist wat hun nationaliteit was (algemene kennis versus eenzijdige kennis). Dan maakten ze 

beslissingen met ingroup leden, outgroup leden en vreemdelingen. BGR voorspelt dat individuen 

alleen in algemene kennis situaties een voorkeur zullen hebben voor hun groepsleden in 

vergelijking met eenzijdige kennis situaties. We toetsen ook tegenstrijdige voorspellingen over 

SVO, geslacht en cultuur. In het bijzonder hebben we onderzocht of prosociale mensen zichzelf 

beperken in hun samenwerking met alleen hun groepsleden, of dat zijn samenwerken met zowel 
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hun ingroup als outgroup leden (de Dreu, 2010; Thielmann & Bohm, 2016). Toen onderzochten 

we of mannen in vergelijking met vrouwen meer samenwerken met ingroup leden in vergelijking 

met outgroup leden. Als laatste onderzochten we of culturele factoren, zoals de efficiëntie van 

instituten, religiositeit en parasietstress, variatie van ingroup favoritism verklaren tussen landen.

 De resultaten van het huidige hoofdstuk tonen aan dat individuen meer samenwerken 

met ingroup leden in vergelijking met outgroup leden en dat individuen de neiging hebben 

om meer samen te werken in algemene kennis situaties in vergelijking met eenzijdige kennis 

situaties, onafhankelijk van groepslidmaatschap. Bovendien werken prosociale mensen meer dan 

andere mensen samen met zowel ingroup als outgroup leden, en mannen discrimineren meer 

in het voordeel van hun groepsleden in vergelijking met vrouwen. Ten slotte, geen enkele van 

de interculturele factoren die in overweging werden genomen, was in staat om de variatie van 

ingroup favoritism bij samenwerking te verklaren in de 17 samenlevingen die onderzocht zijn.

 Deze resultaten ondersteunen in 17 landen de unbounded indirect reciprocity hypothesis 

waarbij reputatie een krachtig hulpmiddel is om samenwerking met zowel ingroup als outgroup 

leden te bevorderen (Romano, Balliet & Wu, 2017). We vonden ook dat prosociale mensen niet 

beperkt zijn maar ook hun samenwerking uitbreiden naar outgroup leden. Dit resultaat is in 

contrast met eerdere theorieën over de evolutie van prosociaal zijn (Choi & Bowles, 2007; de 

Dreu, 2010), en ondersteunt recentelijk empirisch onderzoek dat beweert dat prosociale mensen 

algemene samenwerkers zijn (Thielmann & Bohm, 2016). Belangrijk is dat we ondersteuning 

gevonden hebben voor theorieën die naar voren brengen dat er individuele verschillen bestaan 

tussen mannen en vrouwen bij interacties tussen groepen (Hill et al., 2011; Van Vugt et al., 2007). 

Ten slotte, het nul effect van de interculturelen variabelen bij het verklaren van ingroup favoritism 

stellen voor om de aandacht te richten op universele factoren, in plaats van op karakteristieken 

die aanwezig zijn in specifieke samenlevingen wanneer men onderzoekt waarom mensen meer 

met ingroup leden dan met outgroup leden samenwerken.

 Concluderend, het huidige proefschrift draagt bij aan het begrijpen van de kracht van 

wederkerigheid om samenwerking te voorspellen tussen ingroup leden en vreemdelingen. 
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De huidige bevindingen wijzen erop dat de psychologische mechanismen van directe en 

indirecte wederkerigheid beter presteren dan de psychologische mechanismen van imitatie en 

conformiteit, vooral in situaties waarin één proces samenwerking bevordert (afvalligheid), en de 

ander afvalligheid (samenwerking). Bovendien vonden wij ondersteuning voor de hypothese dat 

de voordelen van de op reputatie gebaseerde indirect reciprocity samenwerking niet beperkt zijn 

tot samenwerking met groepsleden. Deze bevindingen zijn gerepliceerd in verscheidene spellen, 

groepen en belangrijker nog, in 17 samenlevingen die verschillen qua culturele achtergrond. Alles 

bij elkaar wijzen deze resultaten op het belang van reputatie en wederkerigheid als uitzonderlijke 

hulpmiddelen die samenwerking bevorderen in grote samenlevingen en voorbij de grenzen van 

groepen.


