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Economisch inzicht  
in menselijke drijfveren 

Eric van Damme

Dit artikel beschrijft inzichten in menselijke drijfveren uit de recente economische litera-

tuur. Die literatuur hanteert een veel rijker mensbeeld dan de karikatuur van de homo 

oeconomicus. Mensen geven om meer dan geld alleen en zijn niet zo rationeel (consis-

tent en doelgericht) als eerder werd verondersteld. Veel mensen zijn echter wel zelf-

zuchtig en particularistisch, terwijl zuiver altruïsme schaars is. Positief is dat een groot 

deel van ons conditioneel coöperatief is en dat, als de juiste prikkels gegeven worden, 

ook een grote groep zelfzuchtigen zich coöperatief zal gedragen. Vals altruïsme kan 

worden opgewekt. De vraag of mensen ook meer altruïstisch gemaakt kunnen worden, 

is nog open.

Inleiding

De vraag wat mensen drijft, houdt de de doorsnee-econoom niet dagelijks bezig. Macro-

economen bestuderen het economisch systeem als geheel, aan de hand van geaggre-

geerde grootheden (zoals inflatie, werkloosheid, groei en het tekort van de overheid). Bij 

hen zit de mens meestal achter de cijfers verborgen. Micro-economen nemen weliswaar 

het individuele gedrag van consumenten en bedrijven als uitgangspunt, maar met als 

oogmerk de beantwoording van de vraag hoe die individuele beslissingen het functio-

neren van markten beïnvloeden. De economische wetenschap is niet primair gericht op 

het begrijpen van individueel gedrag, maar op het voorspellen van uitkomsten van het 

economisch systeem als geheel. 

Om dat systeem goed te kunnen begrijpen, is het noodzakelijk om individuele 

details te abstraheren en te werken met bouwstenen die relatief eenvoudig hanteerbaar 

zijn. Milton Friedman (1953) betoogde met kracht dat het in de economie niet gaat om de 

juistheid van de aannames, maar om de correctheid van de voorspellingen. Dat is juist, 

maar als de voorspellingen fout zijn, is het natuurlijk raadzaam om te kijken of er mis-

schien iets mankeert aan de aannames. 

Een basisaanname in de neoklassieke economie is dat mensen zich gedragen als 

homo oeconomicus. De veronderstelling is dat mensen doelgericht handelen en dat ze, 
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in een marktcontext, hun individuele nut – dat uitsluitend ontleend wordt aan de con-

sumptie van materiële goederen – proberen te maximaliseren. In die specifieke context 

is de aanname dat mensen ernaar streven om hun geld zo goed mogelijk te besteden, als 

eerste benadering niet a priori onredelijk. 

Economen bemoeien zich tegenwoordig echter met veel meer zaken dan de wereld 

van het geld. Gedurende de vorige eeuw is hun aandacht verbreed; in plaats van op het 

economisch systeem, kwam de nadruk op economisch gedrag te liggen. Robbins (1932, 

p. 15) definieerde de economische wetenschap als ‘the science which studies human be-

haviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses’, 

een definitie die nu nog altijd gebruikt wordt. Omdat in ieder geval tijd altijd schaars is, 

en op alternatieve manieren gebruikt kan worden, kwam hiermee het gehele menselijke 

handelen binnen het onderzoeksdomein van de economie te liggen. 

Naarmate het werkdomein breder is, wordt de spanning met het gehanteerde, enge 

mensbeeld natuurlijk groter. Handelt de mens overal en altijd economisch? Ter verde-

diging van de economen kan worden opgemerkt dat ze zeker niet menen dat altijd alles 

in geld uitgedrukt kan worden en dat alleen geld telt. De standaardtheorie veronderstelt 

wel dat elk mens een doel heeft, en consistent handelt om dat doel zo goed mogelijk te 

bereiken. Over wat dat doel dan is, laten economen zich niet uit. Die vraag behoort tot de 

psychologie, maar inzichten uit dat vakgebied werden tot voor kort slechts mondjesmaat 

verwerkt. De bevindingen van psychologen waren ‘te complex’ om in economische mo-

dellen te worden opgenomen, en werden daarom vaker genegeerd dan serieus genomen. 

In de praktijk bleef de aanname van materialistisch egoïsme vaak gehandhaafd.

Economen hanteerden niet altijd zo’n eng mensbeeld. Adam Smith zag mensen 

niet louter als zijnde materialistisch en hij vond ze eerder dwaas dan rationeel. Volgens 

Smith (1759) was geld niet onbelangrijk, maar was het slechts een middel om belangrij-

kere doelen te realiseren. Als uiteindelijke doel zag hij vooral de wens om door anderen, 

en bovenal door zichzelf, gerespecteerd te worden. In zijn visie kenden mensen te veel 

gewicht aan rijkdom toe, maar leidde dit individueel menselijk streven naar roem en 

rijkdom juist tot sociaalwenselijke uitkomsten. Het is dus niet individuele rationaliteit, 

maar individuele dwaasheid – het najagen van dingen die uiteindelijk weinig geluk of 

tevredenheid opleveren – die sociale welvaart brengt. 

Nobelprijswinnaar Ronald Coase schrijft: ‘It is wrong to believe, as is commonly 

done, that Adam Smith had as his view of man an abstraction, an “economic man” 

rationally pursuing his self-interest in a single-minded way. Adam Smith would not have 

thought it sensible to treat man as a utility maximizer. He thinks of man as he actually 

is – dominated, it is true, by self-love but not without some concern for others, able to 

reason but not necessarily in such a way as to reach the right conclusion, seeing the out-

comes of his actions but through a veil of self-delusion’ (Coase, 1976, p. 545-546).

Met de opkomst van de gedragseconomie aan het eind van de twintigste eeuw is 

ook het mensbeeld van economen weer verbreed. In de moderne literatuur zijn twee 

stromingen te onderscheiden. De eerste gaat in op de vraag: wat motiveert mensen? De 

tweede op de vraag: hoe verstandig handelen mensen? In dit artikel bespreken we een 
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aantal bijdragen uit de eerste stroming en vatten we de inzichten daaruit samen. Ashraf 

e.a. (2005) behoort tot de tweede stroming en laat zien dat diverse ‘biases’ waar de ge-

dragseconomie de nadruk op legt, ook al in het werk van Adam Smith te vinden zijn.

Het vervolg van dit artikel bespreekt een aantal robuuste resultaten uit de experi-

mentele economie en is als volgt opgebouwd. In de volgende paragraaf behandelen we 

de vraag of mensen altruïstisch of zelfzuchtig zijn. We laten zien dat slechts een klein 

deel van ons zuiver altruïstisch is, maar dat veel mensen handelen om als altruïstisch 

gezien te worden. Vervolgens gaan we in op reciprociteit en laten we zien dat een aan-

zienlijk deel van de mensheid zowel positief als negatief wederkerig handelt. Daarna 

komt aan bod dat veel mensen particularistisch zijn (ze maken onderscheid tussen een 

ingroep en een uitgroep), wat tot de vraag leidt of het mogelijk is de ingroep te vergro-

ten. Aansluitend behandelen we de vraag hoe we altruïstisch gedrag kunnen uitlokken 

of hoe we mensen meer altruïstisch kunnen maken. Het artikel wordt besloten met 

enkele conclusies.

Wolf in schaapskleren

Ultimatumspel 
De vraag wat mensen motiveert kwam, in de economische literatuur, voor het eerst 

uiterst pregnant naar voren in het zogenoemde ultimatumspel (Güth e.a. 1982). In dit 

spel zijn er twee spelers, E en T (vanaf nu zullen we E gebruiken voor de speler die eerst 

aan zet is en T voor de volger, de tweede speler). E mag een voorstel doen over hoe een 

bepaald geldbedrag, zeg 100 euro, tussen de twee verdeeld wordt. E kan daarbij elke 

willekeurige verdeling (XE, XT) voorstellen. T moet vervolgens zeggen of hij E’s voorstel 

accepteert of afwijst. Als T accepteert, wordt E’s voorstel geïmplementeerd; als T het 

voorstel afwijst, krijgt geen van beiden iets. 

Onder de aanname dat beide spelers zuiver materialistisch en egoïstisch zijn, is de voor-

spelling dat E niet meer dan 1 eurocent aan T zal geven. T geeft immers alleen om geld  

en zal daarom elk voorstel waarbij XT > 0 accepteren; iets is nog altijd beter dan niets.  

E weet dit; E is ook zelfzuchtig en wil zoveel mogelijk geld voor zichzelf; hij kiest XT  dus 

zo klein mogelijk. Daarom geeft E maximaal één cent aan de ander; T accepteert dit 

bedrag, zodat E minimaal 99,99 euro opstrijkt. 

In experimenten met echte proefpersonen gebeurt echter iets geheel anders. 

Meestal geeft E een aanzienlijk deel van het totaal (een derde tot de helft) aan de ander. 

Als E minder dan een kwart geeft, is er een aanzienlijke kans dat T het aanbod afwijst. 

Als E weinig geeft, wordt het aanbod welhaast zeker afgewezen. Klaarblijkelijk is er 

meer dan geld alleen. Waarom geeft E meer dan een fooi? Waarom weigert T het aanbod 

te accepteren, als hem weinig geboden wordt? In de afgelopen 25 jaar zijn deze vragen 

uitgebreid onderzocht.

Wellicht het belangrijkste resultaat dat deze literatuur heeft opgeleverd, is dat men-

sen verschillen. Sommigen onder ons zijn tamelijk egoïstisch, anderen zijn meer  sociaal 

opbouw artikel
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ingesteld; zij zijn meer altruïstisch of geven meer om ‘fairness’. Het ultimatumspel is 

echter niet erg geschikt om te bepalen of een persoon tot de eerste of tot de tweede 

groep behoort. Iemand die rationeel en egoïstisch is en die vermoedt dat zijn tegenspeler 

T aan een faire behandeling hecht, zal er ook voor kiezen om T een substantieel bedrag 

te bieden. In het ultimatumspel is gulheid geen bewijs van altruïsme. Als ik zeker weet 

dat de ander elke ongelijke verdeling afwijst, zal ik hem 50 procent bieden, onafhan-

kelijk van welk type ik ben. Ook een asociaal iemand zal zich in deze omgeving sociaal 

gedragen. 

Er zijn dus twee vragen: hoe is de kudde samengesteld, welk percentage is wolf? En 

hoe kunnen we ervoor zorgen, dat ook de wolven zich als schapen zullen gedragen? 

Dictatorspel 
Een nog eenvoudiger spel kan inzicht in deze vragen bieden. Kahneman e.a. (1986) intro-

duceerden het dictatorspel. Er zijn opnieuw twee spelers en een te verdelen geldbedrag, 

maar nu heeft E het alleen voor het zeggen; E is een dictator die unilateraal de uitkomst 

kan bepalen. E stelt een verdeling (XE, XT) voor en T móet deze accepteren. Een zelfzuch-

tige E kiest nu XT= 0, een meer altruïstisch persoon doneert een positief bedrag. 

Engel (2011) liet aan de hand van een metastudie zien dat ongeveer twee derde van 

de dictators iets geeft en een derde niets. Er is dus een substantieel aandeel egoïsten 

onder ons. Degenen die niet egoïstisch zijn, zijn veelal ook niet volledig altruïstisch; 

gemiddeld geven zij ongeveer 43 procent van het bedrag dat beschikbaar is. 

Belangrijk is ook dat 

mensen méér geven als 

hun gedrag geobserveerd 

wordt: als men weet 

dat een derde meekijkt 

en dus ziet hoeveel we 

geven, dan tonen minder 

mensen zich egoïstisch. 

Klaarblijkelijk schamen mensen zich voor hun egoïstisch gedrag. Als het donker is, ge-

dragen we ons minder netjes dan in een volledig transparante omgeving. Generaliserend 

kunnen we vermoeden dat mensen zich in een anonieme marktcontext minder sociaal 

zullen gedragen, dan bij meer persoonlijke ruil.

Ook de manier waarop de situatie gepresenteerd wordt, doet ertoe. Veronderstel dat 

de beginsituatie is, dat zowel E als T over een bepaald geldbedrag beschikken, zeg BE= 

10  en BT= 5 . E kan nu beslissen hoeveel eigen geld hij aan T geeft, of hoeveel hij van T 

afpakt. List (2007) laat zien dat het modale gedrag nu is dat E alles van T afpakt, zodat de 

eindsituatie (15,0) is. Als verteld wordt dat T het geld niet gekregen maar verdiend heeft, 

dan is de modale transfer echter nul. 

Klaarblijkelijk bepaalt de framing van de situatie welke gedragsnorm geactiveerd 

wordt. Als de uitgangssituatie (BE, BT) = (10,0) is, dan wordt altruïstisch handelen uitge-

lokt. Maar als (BT > 0), dan wordt de ander geld afgenomen, tenzij deze dat zelf verdiend 

Mensen geven om meer dan geld 
alleen en zijn niet zo rationeel 
(consistent en doelgericht)  
als eerder werd verondersteld
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heeft. Met Engel (2011, p. 608) kunnen we stellen dat: ‘Ironically, the radically simple 

dictator game provides ample evidence that human sociality is far from simple.’

Hoewel op verschillende manieren naar het dictatorspel gekeken kan worden, staat 

één ding als een paal boven water: sommigen van ons zijn intrinsiek gedreven door 

fairness, en anderen meer door de wens om als fair gezien te worden. Bij dat laatste kan 

de wens zijn om door derden als sociaal gezien te worden, maar ook om een goed gevoel 

over onszelf te hebben. Als we onze ware aard in de spiegel zien, kan de aanblik onaan-

genaam zijn. We gedragen ons dan altruïstisch, om een positief zelfbeeld te behouden. 

We kunnen die positieve opinie ook behouden, door onszelf voor de gek te houden. 

Psychologisch onderzoek heeft laten zien, dat een relatief groot deel van de mensen met 

een grote boog om een bedelaar heen loopt, om zo te vermijden iets te moeten geven. 

Men kan dan pretenderen de bedelaar niet gezien te hebben. 

Dana e.a. (2007) laten iets vergelijkbaars zien, met een variant van het dictatorspel. 

E moet nu kiezen tussen de alternatieven Z (voor zelfzuchtig) en F (voor fair). Z levert 

E 6 op en F 5. In de controlegroep levert Z voor de ander (T) 1 op en F 5. F is dus de faire 

keuze. In deze situatie kiest 75 procent van de E’s voor de faire verdeling F. 

In een manipulatie zijn er twee mogelijke uitbetalingen voor T: het is ofwel Z = 1 en 

F = 5 (als in de controlegroep), of Z = 5 en F = 1, en beide mogelijkheden zijn even waar-

schijnlijk. In het laatste geval is Z dus de beste keuze voor zowel E als T. Het interessante 

aan deze variant is nu dat E kosteloos te weten kan komen of het de ene situatie of de an-

dere is. Het blijkt dat slecht iets meer dan de helft van de proefpersonen dit onderzoekt; 

ongeveer de helft wil het niet weten, om zo de keuze voor Z te kunnen rechtvaardigen. 

Inderdaad kiest bij deze manipulatie ongeveer twee derde van de populatie actie Z.

Altruïsme 
Altruïsme is het onzelfzuchtig geven om anderen en hen helpen, zonder dat er een 

tegenprestatie tegenover staat. Er is geen twijfel dat zuiver altruïsme bestaat. Ouders 

geven om hun kinderen; algemener spreken biologen over ‘kin selection’. Maar er is ook 

vals altruïsme, dat wil zeggen, altruïsme als verkapt eigenbelang. Adam Smith wees al 

er al op dat de twee vormen lastig van elkaar te onderscheiden zijn. De openingszin van 

zijn Theory of moral sentiments luidt: ‘How selfish soever man may be supposed, there 

are evidently some principles in his nature, which interest him in the fortune of others, 

and render their happiness necessary to him, though he derives nothing from it except 

the pleasure of seeing it’ (Smith, 1759, p. 1). 

Neurologisch onderzoek laat zien, dat beloningscentra in onze hersenen oplich-

ten als we goed doen voor een ander, zodat de twee vormen van altruïsme soms niet te 

scheiden zijn. Maar er zijn ook duidelijke zelfzuchtige redenen. Het is zuiver eigenbelang 

om bepaalde normen te respecteren, als je anders het respect van anderen verliest. Het 

is ook eigenbelang als je anderen helpt, omdat je anders jezelf niet meer uit kunt staan. 

Naast zuiver altruïsme is er ook veel vals altruïsme. 

Newman en Cain (2014) laten zien dat we altruïsme vermengd met eigenbelang 

(‘tainted altruism’) niet erg waarderen; we hebben meer waardering voor iemand die 



108

MAATSCHAPPIJ EN MARKTEN m&o 2016  3/4Themanummer Inzicht in drijfveren III

onbaatzuchtig collecteert, dan voor iemand die daar ook zelf aan verdient – zelfs als de 

tweede veel meer ophaalt. Een econoom kijkt daar iets anders naar. Als vals altruïsme 

niet gewaardeerd wordt, dan zullen mensen nog meer moeite doen om hun ware aard te 

verbergen. Bovendien gaat het uiteindelijk toch om de uitkomst. 

Het glas is echter ook halfvol, want het goede nieuws is dat we (vals) altruïsme kun-

nen uitlokken. De vraag is dan hoe we dat het beste in het vat kunnen gieten.

Vertrouwen en reciprociteit

In de voorgaande paragraaf bekeken we onconditioneel altruïsme: zijn individuen bereid 

iets van zichzelf op te geven, zonder dat daar een directe tegenprestatie tegenover staat? 

Er is ook conditioneel altruïsme, zoals het gezegde stelt: wie goed doet, goed ontmoet. 

Individuen kunnen een ander goed behandelen, omdat ze verwachten daarvoor beloond 

te worden of juist om die ander voor een geleverde dienst te belonen. 

In de literatuur is onderzocht in hoeverre mensen positief en/of negatief reciprook 

zijn. Het goede nieuws is dat zulke wederkerigheid vaker voorkomt dan zuiver altruïsme.

Vertrouwensspel 
Een model waarmee positieve wederkerigheid onderzocht kan worden, is het vertrou-

wensspel dat in Berg e.a. (1995) geïntroduceerd werd. Er zijn opnieuw twee partijen, E 

en T, die elk over een bepaald budget, BE  respectievelijk BT , beschikken. E kan besluiten 

een deel van zijn geld aan T te schenken. Deze hoeveelheid geld, X, wordt dan met een 

bepaalde factor k (meestal gelijk aan 3) vermenigvuldigd, zodat T (de tegenspeler) kX 

ontvangt. Vervolgens moet T besluiten welk bedrag, Y, hij aan E terug schenkt. Uiteinde-

lijk krijgt E dus BE-X+Y, terwijl T over BT+kX-Y  beschikt. In feite moet E beoordelen of T te 

vertrouwen is: zal T minstens X teruggeven?

In het oorspronkelijke onderzoek van Berg e.a. (1995) is BE=BT=10. Het blijkt dat 6 

procent van de E’s helemaal geen vertrouwen heeft in de T ’s en hun niets schenkt: X=0. 

De overige 94 procent schenkt gemiddeld 5,16 dollar, waarbij de bedragen variëren 

tussen 1 dollar en 10 dollar. Zijn de T ’s te vertrouwen? Van de T ’s die meer dan 1 dollar 

geschonken krijgen (en die dus minstens 3 dollar ontvangen) geeft 43 procent slechts 0 

of 1 terug, terwijl 39 procent meer terug schenkt dan hij gekregen heeft. In ongeveer een 

derde van de gevallen loont het vertrouwen dus. Gemiddeld genomen krijgt een E van 

zijn 5,16 dollar echter slechts 4,66 dollar terug, zodat het vertrouwen van de ander een 

negatief rendement heeft.

Sindsdien is dit vertrouwensspel honderden keren gespeeld; Johnson e.a. (2011) 

bieden een meta-analyse van 162 experimenten. Gemiddeld zijn de resultaten positie-

ver dan die uit het oorspronkelijke experiment. Johnson e.a. (2011) definiëren ‘vertrou-

wen’ als het percentage van zijn budget dat E schenkt (X/BE) en ‘vertrouwenswaardig-

heid’ als het percentage van het beschikbare bedrag dat F teruggeeft (Y/3X). Zij vinden 

dat, gemiddeld genomen, E ongeveer 50 procent van zijn geld schenkt en dat gemiddeld 
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37 procent van het geld terugkomt. E krijgt dus net iets meer terug, dan het bedrag dat 

hij in de relatie geïnvesteerd heeft (0,37 x 1,5 = 0,56). De E’s worden voor hun investe-

ring en het genomen risico dus erg karig beloond; het is vrijwel alleen T die profiteert. 

In alle experimenten vinden zij een redelijk deel egoïsten (zij schenken niets of ge-

ven niets terug), maar veel mensen zijn ook positief wederkerig. Zij kiezen een hogere Y, 

wanneer een hogere X gegeven wordt. Er zijn ook culturele verschillen; in Afrika wordt, 

in vergelijking met de rest van de wereld, minder gegeven en procentueel minder terug-

gegeven.

Gevangenendilemma 
Ook in andere contexten wordt positieve reciprociteit gevonden. De literatuur laat zien 

dat dit veel vaker voorkomt dan zuiver altruïsme. Abbink e.a. (2012) illustreren dit, aan 

de hand van het welbekende gevangenendilemma. In hun variant van dit spel heeft elk 

van de twee spelers een budget van 10 euro en kan een speler kiezen tussen het geld 

te houden (Z) of aan de ander te schenken (A), waarbij in dit tweede geval het bedrag 

verdubbeld wordt. Zij laten de spelers niet tegelijk kiezen, maar na elkaar, we hebben dus 

opnieuw een eerste speler E, en een tweede, T. Een egoïstische T zal altijd Z kiezen, een 

zuiver altruïstische T altijd A, terwijl een wederkerig ingesteld iemand dezelfde actie 

kiest als die van de E waaraan hij gekoppeld is: geef de ander alleen geld, als hij ook jou 

geld gegeven heeft. 

Abbink e.a. (2012) vinden dat de meeste mensen ofwel egoïstisch (47 procent), ofwel 

wederkerig (49 procent) zijn; slechts 3 procent is zuiver altruïstisch. Fischbacher e.a. 

(2001) onderzoeken een vergelijkbare vraag in de context van een ‘public good game’. Zij 

vinden dat ongeveer 50 procent van hun deelnemers conditioneel coöperatief is, terwijl 

30 procent zelfzuchtig is; zij vinden geen zuivere altruïsten. 

Een recent artikel (Cubittt e.a. 2015) laat zien dat er twee soorten conditionele coö-

peratoren zijn. Enerzijds zijn er de optimisten die verwachten dat hun tegenspelers ook 

zullen investeren; zij hebben vertrouwen in hun medespelers en zijn bereid het risico te 

nemen dat verbonden is aan een investering in het publieke goed. Anderzijds zijn er de 

pessimisten die vooral bang zijn om door anderen uitgebuit te worden (‘betrayal aver-

sion’). Zij kijken eerst de kat uit de boom en investeren alleen als er voldoende anderen 

zijn die investeren. Om samenwerking op gang te brengen, zijn optimisten dus essentieel. 

Positieve en negatieve reciprociteit 
Positieve reciprociteit is ook uiterst belangrijk op de arbeidsmarkt. In samenwerking 

met diverse coauteurs heeft Ernst Fehr varianten van ‘gift exchange’ onderzocht. In deze 

situatie is de eerste speler, E, een werkgever die een werknemer, de tweede speler T, een 

bepaald loon aanbiedt. Gegeven dit loon besluit T hoe hard hij voor de baas zal werken. 

De werkgever profiteert van een hoge inzet, maar kan (per aanname) de werknemer daar 

niet extra voor belonen; het loon is onafhankelijk van hoe hard T zich inspant. In zelf-

zuchtige samenlevingen zal de werkgever een laag loon aanbieden, omdat hij (rationeel 

en terecht) een geringe inzet verwacht. In experimenten tonen de meeste werknemers 
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zich echter wederkerig: zij kiezen een hoog inspanningsniveau als het loon hoog is, ter-

wijl ze lanterfanten als het loon laag is. In dit geval loont het voor de werkgever om een 

hoog of in ieder geval redelijk loon te bieden (Fehr & Gaechter, 2000).

Naast de positieve reciprociteit die in het voorgaande besproken werd (een hande-

ling van E die positief is voor T wordt gevolgd door een handeling van T die E bevoor-

deelt) is er natuurlijk ook negatieve wederkerigheid: een handeling van E die negatief is 

voor T wordt gevolgd door een handeling van T die E benadeelt. We zijn dit in de context 

van het ultimatumspel al tegengekomen. Als T te weinig geboden wordt, straft hij E door 

het aanbod af te wijzen. 

Experimenten laten zien dat negatieve reciprociteit in het algemeen sterker is dan 

positieve: we straffen onrecht dat ons aangedaan wordt eerder (of zwaarder) af, dan we 

een onverwachte gunst belonen. Vooral als iemand ons met opzet schaadt, kunnen we 

daarop sterk reageren. Experimenten laten ook zien dat we ons in het algemeen niet 

alleen door acties en uitkomsten laten leiden, maar ook door de bedoelingen die aan de 

acties of de uitkomst ten grondslag liggen. Mensen zijn niet zuiver consequentialistisch 

(zie o.a. Offerman, 2002; Charness, 2004).

De combinatie van positieve en negatieve reciprociteit is erg krachtig om coöperatie 

tussen mensen mogelijk te maken en in stand te houden. Het volgende voorbeeld, van 

een public good game in een groep van vier spelers, kan dit verduidelijken. Iedere speler i 

heeft een budget Bi en moet beslissen hoeveel daarvan, xi, in een gezamenlijke pot te in-

vesteren. De totale pot wordt verdubbeld en wordt door vieren gedeeld. Elke euro die dan 

in de pot is gestopt wordt, levert voor de groep dus 2 euro op, maar voor de investeerder 

slechts 0,50 euro. 

Veel experimenten laten zien dat in deze situatie, bij herhaalde interactie, de in-

vesteringen snel naar nul convergeren. Het is heel anders als de ‘free riders’ (meelifters) 

bestraft kunnen worden. Mensen zijn bereid om eigen geld op te geven, om anderen die 

te weinig investeren te bestraffen. Zelfzuchtigen investeren, omdat ze zich realiseren 

dat egoïstisch gedrag bestraft zal worden en zij zich daarmee dus in de vingers snijden. 

Wederkerige individuen realiseren zich daarom dat ze niet uitgebuit zullen worden en 

zij investeren ook (Fehr & Gaechter, 2000). Uiteindelijk is iedereen dan beter af. 

Bowles en Gintis (2001) stellen dat onze samenlevingen goed functioneren, doordat 

veel mensen sterk wederkerig zijn. Zij zijn geneigd met andere mensen samen te werken 

en zijn bereid om anderen die zich niet aan de norm houden af te straffen. Hun stelling is 

echter niet onomstreden (zie o.a. Yamagishi e.a., 2012). De Moor (2013) biedt een interes-

sante Nederlandstalige bijdrage over de homo cooperans.

Universaliteit en particulairisme

We hebben al gezien dat zuiver altruïsme schaars is. Altruïsme is ook niet universeel; we 

behandelen niet iedereen op dezelfde manier. We zijn aardiger tegenover familieleden 

en mensen die we goed kennen, dan tegenover relatieve buitenstaanders. Een terroris-
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tische aanslag in Brussel raakt ons meer dan één in Bagdad, zelfs als bij die laatste veel 

meer slachtoffers vallen. De meesten van ons zijn pas echt betrokken als we ons in de 

positie van de ander kunnen verplaatsen en dat gaat gemakkelijker als de ander dichtbij 

staat. 

Adam Smith merkte al op dat een ramp die een heel continent verzwelgt ons minder 

beroert dan het verlies van een eigen vingertopje, hoewel we dat natuurlijk nooit zullen 

toegeven (Smith, 1759, III.1.46). In een gesprek zullen we aangeven hoezeer we van slag 

zijn door de rampspoed van de ander, omdat we weten dat we het respect verliezen, als 

we ons ware gezicht laten zien. Een van onze sterkste behoeften is de behoefte om bij 

een groep te behoren (Baumeister & Leary, 1995) en we vrezen afgewezen of uitgesloten 

te worden, als we ons niet gedragen zoals het behoort. We doen ons netter voor dan we 

zijn, omdat we anders te veel risico lopen; we zijn sociaal correct.

Ook wederkerigheid is niet universeel. Cettolin en Suetens (2016) laten Nederlan-

ders het genoemde vertrouwensspel spelen, met als enige verschil dat de tweede speler, 

T, te horen krijgt wat de voornaam van de eerste is. Voor een universalist maakt die 

extra informatie niet uit; het enige wat telt is de hoeveelheid geld, X, die de ander heeft 

overgemaakt, niet hoe deze persoon heet. Maar veel Nederlanders, vooral ouderen en 

mensen in de provin-

cie, discrimineren: ze 

geven bij dezelfde gift X, 

Achmed minder terug 

dan Arie. Het goede 

nieuws is dat jongeren en 

mensen in de Randstad niet discrimineren; ze behandelen Yildiz en Jolanda gelijk. De 

resultaten zijn in overeenstemming met de Allport’s ‘contact hypothesis’, dat contact 

tussen groepen vooroordelen vermindert: onze ervaringen beïnvloeden onze cirkel van 

betrokkenheid (zie Pettigrew & Tropp, 2006).

De experimentele economische literatuur laat ook zien dat degenen met de sterkste 

liefde voor de ingroep zich het meest afzetten tegen de uitgroep (Abbink e.a., 2012). Indi-

viduen die intern meer prosociaal zijn, investeren meer in het gevecht met de uitgroep. 

Zij bestraffen ook leden van de eigen groep, als deze naar hun mening te weinig in het 

gevecht investeren. Dit leidt ertoe dat mensen die zelfzuchtig zijn zich ook gedwongen 

zien om te vechten, om zo de straf te ontlopen. Eén fanatiekeling aan elke kant kan tot 

escalatie van een conflict leiden. 

Volgens Bowles en Gintis (2011) is de steeds aanwezige dreiging van (gewelddadig) 

conflict tussen groepen een belangrijke reden waarom wij mensen coöperatief zijn. 

In een conflict tussen twee ongeveer even sterke groepen wint de groep die het beste 

onderling samenwerkt; selectie op groepsniveau leidt ertoe dat alleen de meest coöpera-

tieve overleven.

Op wereldschaal zijn er grote culturele verschillen. Zo is in China het particula-

risme heel sterk, terwijl in westerse samenlevingen ingroepen juist heel gemakkelijk 

gevormd worden en fluïde zijn. Greif en Tabellini (2014) betogen dat we juist aan dit 

Er is nog nauwelijks aandacht voor 
de vraag of mensen ook tot zuiver 
altruïsme gebracht kunnen worden
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vermogen om nieuwe verbanden aan te gaan onze rijkdom te danken te hebben. De be-

langrijke vraag hier is hoe we mensen tot een universele houding kunnen verleiden.

Mensen motiveren en veranderen

Een simpele ‘automaat’ als de homo oeconomicus is eenvoudig te motiveren. Als iemand 

alleen om geld geeft, volstaat het om goed gedrag financieel te belonen en ongewenst 

gedrag te beboeten. Externe prikkels kunnen dan weinig verkeerd doen. Als mensen 

andere drijfveren hebben, moeten andere instrumenten ingezet worden en kunnen 

financiële ‘incentives’ contraproductief zijn.

Gneezy en Rustichini (2000) geven een mooi voorbeeld. In Haifa, Israël, kwamen 

ouders soms te laat om hun kinderen van het dagverblijf op te halen, met overlast voor het 

personeel tot gevolg. In een poging het te laat komen terug te dringen, werd besloten dit te 

beboeten: meer dan tien minuten te laat zijn kostte 10 NIS (ongeveer 2,50 euro) per kind, 

onafhankelijk van hoeveel je te laat was. Zo’n systeem is natuurlijk helemaal verkeerd; als 

je, vanwege drukke of belangrijke bezigheden toch niet op tijd kunt zijn, loont het niet om 

hoeveel je te laat bent te beperken. We verwachten dus dat de laatkomers gemiddeld later 

zullen komen. Meer verrassend is dat het systeem tot meer laatkomers leidde. 

Een mogelijk verklaring is dat de ouders de belangen van het personeel meewogen 

of zich intrinsiek aan de norm ‘kom niet te laat’ (of algemener, ‘wat gij niet wilt dat u 

geschiedt, doe dat ook een ander niet’) wilden houden. Op het moment dat de boete werd 

ingevoerd, werd een afwijking van de norm beprijsd: er werd een indicatie gegeven van 

hoe schadelijk het gedrag gevonden werd. Mede daardoor verschoof de norm van ‘te laat 

komen is ongepast’ naar ‘te laat komen mag, als je 2,50 euro betaalt’. Voor mensen voor 

wie de ‘intrinsieke prijs’ hoger was dan de expliciete, werd te laat komen nu acceptabel. 

Vanzelfsprekend liep het te laat komen niet terug, nadat de boete weer was afgeschaft: 

ouders wisten immers wat de schade (‘expliciete prijs’) was.

Het voorbeeld laat zien dat extrinsieke prikkels de intrinsieke motivatie kunnen 

verdringen en tot slechtere uitkomsten kunnen leiden. Goede prikkels versterken juist 

de intrinsieke motivatie. Een goede institutionele structuur brengt het goede in mensen 

naar boven, terwijl een ‘niet-passende’ structuur de verkeerde uitkomsten genereert. 

Een eenvoudig voorbeeld kan dit illustreren. Veronderstel dat twee mensen – een egoïst 

en een wederkerig persoon – het sequentiële gevangenendilemma (als in Abbink e.a., 

2012; zie par. 3) moeten spelen, maar dat we kunnen kiezen wie als eerste aan zet is. Als 

de egoïst als tweede komt, zal hij altijd Z kiezen; omdat de wederkerige zich dat reali-

seert, opteert ook hij, als hij als eerste speelt, voor Z. Als de egoïst daarentegen als eerste 

speelt, weet hij dat de tweede zijn actie naspeelt (A leidt tot A, vanwege positieve recipro-

citeit, terwijl Z tot Z leidt; negatieve reciprociteit), zodat het in diens eigenbelang is om A 

te kiezen. In het eerste geval krijgen we dus de niet-coöperatieve uitkomst (Z,Z) en in het 

tweede de coöperatieve (A,A). Goede regels (of instituties) leiden tot goede uitkomsten.

Om te weten wat goede prikkels zijn, moeten we weten wat mensen motiveert. Het voert 
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te ver om de uitgebreide psychologische literatuur op dit terrein te behandelen, maar 

een paar opmerkingen kunnen gemaakt worden. Eerst en vooral zijn er basisbehoeften. 

Mensen willen gezond zijn, in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien en willen 

serieus genomen worden. Zij kennen een sterke wens om ergens bij te horen (Baumeister 

& Leary, 1995). Veel mensen zijn ook gemotiveerd om dingen te doen die hun directe 

eigenbelang overstijgen, ze willen zichzelf ontwikkelen en hun eigen leven vorm kunnen 

geven. Mensen willen gelukkig zijn (‘hedonistisch welzijn’) en tevreden met het leven 

wat ze leiden (‘levenswaardering’). We weten dat geld bijdraagt aan de levenstevreden-

heid (en dat die relatie niet afvlakt; er treedt geen verzadiging op), maar dat, vanaf een 

bepaald niveau, geld niet gelukkiger maakt (Deaton & Kahneman, 2010).

Dat financiële prikkels niet werken, of averechts werken, zoals in de gevallen 

bestudeerd in Gneezy e.a. (2009), wil natuurlijk niet zeggen dat mensen niet geprik-

keld kunnen worden om het goede te doen. We moeten doodeenvoudig slimmer zijn en 

directer aansluiten bij wat mensen beweegt. We moeten proberen de interne prikkels te 

versterken. 

Dit inzicht is natuurlijk niet nieuw en is al bij Adam Smith te vinden (Smith, 1759). 

Hij vroeg zich af waarom, als zuiver altruïstische impulsen zo zwak zijn, we toch relatief 

veel altruïstisch handelen zien. Smith’s antwoord: eigenbelang. Mensen willen gerespec-

teerd worden door anderen (en door zichzelf) en ze willen bij een groep horen. Ze weten 

dat die groep egoïsme afkeurt en altruïsme bewondert. Respect wordt verkregen door de 

juiste dingen te doen en de verkeerde te laten, en het wordt eerder verkregen als men an-

deren goed behandelt. Eigenbelang (de wens om gerespecteerd te worden) en het belang 

van de ander (de wens om goed behandeld te worden) liggen dus in elkaars verlengde. 

Het is dan misschien wel vals altruïsme, maar het produceert toch wenselijke resultaten.

In het recente The moral economy: good incentives are no substitute for good citizens 

betoogt Sam Bowles dat we ons niet alleen op incentives moeten baseren, maar ook op 

morele overreding (Bowles, 2016). Hij stelt dat prikkels en overreding complementair zijn. 

Als we zonder uitleg boetes invoeren, dan kan dit verkeerd geïnterpreteerd worden en 

contraproductief werken. Maar als we de uitleg erbij geven zijn misverstanden uitgeslo-

ten en is ‘compliance’ eerder te verwachten, zeker als de uitleg overtuigend is. Misschien 

zijn boetes dan zelfs niet nodig. Zodra roken niet meer sociaal geaccepteerd wordt, hoeft 

roken niet meer door de wet bestraft worden; men wil immers bij de groep horen. 

Akerlof en Kranton (2010) geven diverse economische voorbeelden die de kracht 

van dit mechanisme illustreren. Deze voorbeelden suggereren ook dat mensen niet 

alleen geprikkeld kunnen worden om het goede te doen, maar dat ze ook daadwerkelijk 

veranderd kunnen worden. Ook Kosse e.a. (2015) wijzen in deze richting. Deze auteurs 

laten zien dat, in een geschikte omgeving, kinderen zich veel prosocialer ontwikkelen. 

Via een mentorprogramma kan kinderen geleerd worden om zich meer in een ander te 

verplaatsen. Na deelname aan zo’n programma geven zij in het dictatorspel meer aan 

een ander, terwijl zij tevens ook meer vertrouwen in anderen hebben. 

Voor de vraag of en hoe mensen prosocialer gemaakt kunnen worden is, tot dusver, 

binnen de economie nog weinig aandacht geweest. Veelal wordt uitgegaan van gegeven, 
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vaste en inflexibele preferenties. Binnen de psychologie lijkt er meer aandacht voor de 

mogelijkheid van verandering. Weng e.a. (2013) laten zien dat door meditatie (‘compas-

sietraining’) de neurofysiologie van de hersenen veranderd kan worden, zodat we ons 

meer op de ander gaan richten en ook daadwerkelijk altruïstischer worden. Om het 

laatste te bewijzen maken deze auteurs gebruik van een variant van het dictatorspel. 

E en T spelen een standaarddictatorspel met 10 dollar, en de proefpersoon P, een 

onafhankelijke derde, ziet dat E slechts 1 dollar aan T geeft en zelf 9 dollar houdt. P kan 

de verdeling tussen E en T gelijker maken, door een deel, X, van zijn eigen budget (gelijk 

aan 5 dollar) te investeren. Als P het bedrag X kiest houdt hij zelf 5–X over, terwijl E en F 

dan respectievelijk 9–X2 en 1+X2 krijgen. Bij de keuze van X= 2 hebben E en F dus elk 4. 

Weng e.a. (2013) tonen aan dat de deelnemers aan de compassietraining beduidend 

meer investeren dan anderen: 1,14 dollar gemiddeld tegenover 0,62 dollar. Merk ove-

rigens op dat zelfs de deelnemers aan de compassietraining redelijk zuinig zijn en een 

grote mate van ongelijkheid laten bestaan; het uiteindelijke resultaat is gemiddeld (E;F;P) 

= (7,7;2,3;3,0).

Er is een effect, maar het is niet volledig en het is onduidelijk hoe duurzaam het is. 

Nader onderzoek moet uitwijzen hoever we hiermee kunnen gaan, en hoe acceptabel 

dit is.

Tot besluit

In dit artikel heb ik laten zien welke inzichten de moderne economische literatuur in 

menselijke drijfveren biedt. Vaststaat dat de karikatuur van de homo oeconomicus te-

kortschiet om menselijk handelen buiten een marktcontext te omschrijven. Veel mensen 

geven om meer dan geld alleen en de meesten van ons zijn niet zo rationeel (consistent 

en doelgericht) als de standaard economische literatuur veronderstelt. De aannames van 

rationaliteit en materialistische hebzucht schieten tekort, zowel om gedrag te beschrij-

ven als om voorspellingen te doen.

Sommige mensen, zelfs een aanzienlijk deel, zijn echter wel hebzuchtig. Hebzucht 

is bovendien slechts één vorm van zelfzuchtigheid. Andere zuiver zelfgerichte motieven 

zijn vermoedelijk minstens zo belangrijk. Mensen streven naar respect en zelfrespect, 

ze willen zichzelf ontwikkelen en hun leven liefst zoveel mogelijk zelf vorm geven. 

Egoïsme is breder dan hebzucht en kan niet verwaarloosd worden. De economische lite-

ratuur laat zien dat zuiver altruïsme zeer zelden voorkomt; indicaties zijn dat niet meer 

dan één procent van de bevolking tot deze groep gerekend kan worden.

Economie is niet uitsluitend een ‘dismal science’. Er zijn twee positieve berichten:  

a een groot gedeelte van de mensen is conditioneel coöperatief, en b als de juiste prik-

kels gegeven worden, zal ook een grote groep zelfzuchtigen zich coöperatief gedragen. 

De tweede stelling gaat ook met een waarschuwing gepaard: bij de verkeerde prikkels 

kunnen (of zullen) ook de conditioneel coöperatieve mensen zich gedragen alsof ze 

zelfzuchtig zijn. Goede institutionele vormgeving is dus van het grootste belang en dit 

conclusies
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vereist inzicht in wat mensen daadwerkelijk drijft. Op dit moment is dit inzicht verre van 

volledig; de mens is een complex wezen.

Als altruïsme schaars is, is een natuurlijke vraag of altruïsme geproduceerd kan 

worden. De economische wetenschap heeft laten zien dat, door geschikte prikkels te kie-

zen, vals altruïsme kan worden opgewekt. Er is nog nauwelijks aandacht geweest voor 

de vraag of mensen ook tot zuiver altruïsme gebracht kunnen worden, dat wil zeggen, of 

mensen ook in die richting veranderd kunnen worden. Recent economisch en psycho-

logisch onderzoek biedt aanknopingspunten dat dit mogelijk zou moeten zijn. Het zal 

duidelijk zijn dat hierbij ook belangrijke ethische vragen spelen. •
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