
VU Research Portal

The evolutionary origins and psychology of charismatic leadership

Grabo, A.E.

2018

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Grabo, A. E. (2018). The evolutionary origins and psychology of charismatic leadership. [PhD-Thesis - Research
and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/bd0aa2da-1da4-49a8-a592-bf5de8d962df


 

De Evolutionaire Oorsprong en Psychologie van Charismatisch Leiderschap 

Auteur: Allen Grabo, MSc 

Promotor: Prof. Mark van Vugt 

Theoretische samenvatting: 

Het doel van dit proefschrift is om de theoretische achtergrond van Evolutionary Leadership 

Theory (Van Vugt & Ahuja, 2010) toe te passen op een onderzoek naar de opkomst en 

effectiviteit van charismatisch leiderschap. Een enorm populair discussiethema onder 

onderzoekers in de sociale wetenschappen, de studie van charismatisch leiderschap heeft vele 

vormen aangenomen, zowel in de theorie als in de praktijk, maar de invloed ervan op de 

samenleving valt niet te ontkennen. Door de lens van de evolutionaire psychologie kunnen we de 

vele theorieën van charismatisch leiderschap doornemen om te zoeken naar overeenkomsten die 

voortkomen uit het functioneren van onderliggende psychologische mechanismen die mogelijk 

adaptieve doeleinden in ons voorouderlijk verleden hebben gediend. Dit theoretisch kader stelt 

ons in staat om nieuwe hypothesen te genereren over wanneer en hoe charismatische leiders 

zullen ontstaan, en om beter te begrijpen wat charisma is, waar het vandaan komt, en waarom het 

zo'n diepgaande invloed kan hebben op het gedrag van volgers. 

Ik begin met een gerichte beoordeling van die gebieden die zijn geïdentificeerd als de 

belangrijkste uitdagingen in de bestaande literatuur: theoretische en methodologische kwesties 

die twijfel doen rijzen over het nut van veel van de waarnemingen, experimenten en interventies 

die te vinden zijn in de bestaande literatuur. literatuur, en hoe de spanning tussen de vele 

concurrerende benaderingen heeft geleid tot een toename van verschillende benaderingen van de 

studie. Ten slotte belicht ik enkele van de voordelen die voortvloeien uit het definiëren van 



charismatisch leiderschap als een signaalproces, en wijzen op een aantal belangrijke gebieden 

waarop de conceptualisering van "signalen" gebruikt door economen en speltheoretici kan 

worden verduidelijkt en aangevuld met inzichten uit de literatuur over signalering zoals 

gedefinieerd door evolutionaire biologen. 

Vanuit dit perspectief is het mogelijk om (a) eerdere benaderingen voor het begrip van charisma 

te categoriseren op basis van het analyseniveau dat ze behandelen - of ze nu proximale of 

uiteindelijke verklaringen bieden, (b) een belangrijk onderscheid maken tussen correlaten, 

signalen en signalen, en hun implicaties voor charismatische signalering bij mensen, (c) een 

theorie voorstellen over de mogelijke adaptieve voordelen van charismatische signalering, en (d) 

deze claim ondersteunen met behulp van empirisch bewijs uit meerdere lijnen van laboratorium-

gebaseerde experimenten. 

 

Empirische samenvatting: 

In de studies 1 en 2 testte ik de hypothese dat de leiderschapsvoorkeuren en attributies van 

charisma van de deelnemers systematisch zouden variëren in reactie op beide (1) de context 

waarin leiderschapselectie plaatsvond en (2) gesignaleerde informatie door gezichtsattributen 

van de kandidaten. De resultaten van beide onderzoeken waren in overeenstemming met deze 

hypothese, hetgeen aantoont dat in het algemeen dergelijke congruente paren (bijvoorbeeld een 

vermannelijkt gezicht in de oorlogstoestand, ouder gezicht in de stabiliteitstoestand) inderdaad 

beide de voorkeur hadden als leiders en meer charisma toekenden. Verder bemerkten deze 

charisma-beoordelingen gedeeltelijk (onderzoek 1) en volledig (onderzoek 2) de relatie tussen 

toestand en algemene voorkeuren. 

In Studies 3, 4 en 5 testte ik de hypothese dat priming-deelnemers met charismatische 



leiderschapsignalen het prosociaal gedrag in verschillende economische games zouden 

vergroten. De resultaten van Studie 3 en 4 ondersteunden deze voorspelling door aan te tonen dat 

deelnemers die waren geprimed met een videoclip van een charismatische spreker grotere 

donaties gaven in het Dictatorspel. De resultaten van Studie 4 boden verdere ondersteuning door 

aan te tonen dat tweede verhuizers in de Trust Game vrijwillig een groter percentage teruggaven 

van het aanbod van first movers - ook al was er geen strategische reden om dit te doen - nadat ze 

waren voorbereid met dezelfde charismatische leiderstimulus. Ten slotte leverde Studie 5 enig 

positief bewijs op voor de generaliseerbaarheid van het effect, zowel door de resultaten van 

Studies 3 en 4 te repliceren met een andere charismatische manipulatie, en door bewijs te leveren 

van het Stag Hunt-spel. Alles bij elkaar bieden deze bevindingen ondersteunend bewijs voor de 

theorie dat charismatisch leiderschap een effectief instrument kan zijn om samenwerking en 

prosocialiteit tussen vreemden te stimuleren. 

In Studie 6 heb ik geprobeerd eerder onderzoek naar de invloed van gelaatsuitdrukkingen op 

stembeslissingen te repliceren en uit te breiden. Na te zijn voorbereid met een tekst waarin de 

nadruk werd gelegd op de noodzaak van intergroepsconflicten of samenwerking, vond ik dat 

deelnemers persoonlijk karaktertrekken toekenden aan kunstmatig gemaculiniseerde of 

gefeminiseerde foto's van de kandidaten voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. 

Deze bevindingen bieden verdere empirische ondersteuning voor de Evolutionaire Contingency-

hypothese van leiderschap. Ze suggereren dat follow-up heuristieken gebaseerd op 

gezichtsuitdrukkingen nog steeds van invloed kunnen zijn op leiderschap en 

persoonlijkheidsbijdragen, zelfs bij echte verkiezingen 


