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Summary

Experimental economic research on contributions to the public good in a 
general Dutch population: Dutch punish non-cooperative behavior if it is 
not too expensive.

This paper reports on a large scale public goods experiment conducted via the 
internet among 846 Dutch speaking participants with a variety of socio-demo-
graphic characteristics. The reported research first investigates the robustness 
of altruistic punishment as enhancer of cooperation by systematically varying 
the costs of punishing and being punished. Second, the welfare consequences of 
altruistic punishment for the different punishment costs are explored. Third, by 
using a large non-student subject pool the hypothesis that students are more pro-
social then the average citizen is tested and forth, socio-demographic variables 
are correlated with contributions to the public good and punishment. It is found 
that altruistic punishment successfully increases contributions to the public good 
only when costs of punishment are low and costs for punished are high. Altruistic 
punishment does not increase welfare and is, due to punishment costs, even lowest 
when it increases cooperation. In contrast to the stated hypothesis, the data show 
that students are not more but rather less pro-social than non-student partici-
pants. Finally, it is found that some socio-demographic characteristics moderately 
correlate with behavior. In particular, students and pupils tend to be less and 
older participants and low educated people tend to be more pro-social.
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1. Inleiding
Sociale dilemma’s waarbij het individuele streven naar welvaart op 
gespannen voet staat met het streven naar welvaart van de hele groep 
behoren tot de meest onderzochte problemen in de sociale wetenschap-
pen (bijvoorbeeld Kollock, 1998; Ostrom, 2000). Een belangrijk voorbeeld 
van een sociaal dilemma is het zogenoemde ‘tragedy of the commons’-
probleem (Hardin, 1968). In de mondiale visserij bijvoorbeeld zijn de 
gemeenschappelijke hulpbronnen in de praktijk vrij toegankelijk, maar 
niet onuitputtelijk. Als iedereen nu alleen zijn of haar eigen korte- 
termijnbelang najaagt, leidt dit tot overbevissing en het uitsterven van 
vissoorten. Op de lange termijn zullen dan alle betrokken partijen slech-
ter af zijn dan bij een meer behoudend visserijbeleid. Dat dit geen duis-
tere toekomstscenario’s zijn, blijkt uit de nu al lage bestanden van bij-
voorbeeld paling, kabeljauw of bepaalde soorten tonijn. Een meer lokaal 
voorbeeld van een sociaal dilemma is zwerfafval. Als iedereen zijn of 
haar afval naar de afvalbak zou brengen, zou iedereen kunnen genie-
ten van een schone omgeving. Maar vanuit individueel perspectief is het 
goedkoper om je eigen beetje afval maar gewoon op straat te gooien. 
Om dit soort problemen effectief te lijf te kunnen gaan, is het belangrijk 
om een beter begrip te krijgen van sociale dilemma’s en hoe mensen en 
instellingen kunnen worden geprikkeld om niet alleen hun eigen, maar 
ook het gemeenschappelijk belang na te streven.
 In de voorbije decennia zijn tal van voorstellen gedaan en ideeën geop-
perd over hoe een sociaal dilemma zonder tussenkomst van een gezag-
hebbende autoriteit zou kunnen worden opgelost. De meeste sociale 
dilemma’s strekken zich uit door de tijd en bestaan in feite uit herhaalde 
sociale dilemma’s. In de visserij moet bijvoorbeeld elk jaar opnieuw over 
de grootte van de uitvarende vloot worden besloten en kan de jaarlijkse 
vangst als de kortetermijnopbrengst worden beschouwd. Voor dit soort 
situaties kan worden aangetoond dat zogenoemde ‘triggerstrategieën’ 
kunnen worden ingezet om coöperatief gedrag af te dwingen, waar-
bij mensen zich coöperatief gedragen zo lang anderen dat doen, maar 
daarmee stoppen zodra ze zien dat iemand anders dat ook doet (Fuden-
berg & Tirole, 2001; zie ook Raub e.a. 2012 in deze bundel). De achter-
liggende gedachte daarbij is om de prikkel voor niet-coöperatief gedrag 
door langdurig straffen weg te nemen. In een herhaald sociaal dilemma 
maken spelers in elke ronde (bijvoorbeeld elk jaar) de afweging tussen 
coöperatief en niet-coöperatief gedrag. Uitgaand van coöperatief gedrag 
vraagt een speler zich daarbij af wat het kan opleveren als hij of zij zich 
in de toekomst niet-coöperatief, in plaats van coöperatief, gedraagt. De 
opbrengst van niet-coöperatief gedrag (terwijl andere spelers zich co-
operatief gedragen) hangt uiteraard af van de reactie van de andere spe-
lers in toekomstige rondes. Als de andere spelers zich in de toekomst 
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ook niet-coöperatief opstellen dan heeft de niet-coöperatieve speler 
alleen extra kortetermijnopbrengsten. Immers, in de toekomst gedraagt 
iedereen zich niet-coöperatief en dit leidt – per definitie – tot minder 
opbrengsten dan als iedereen zich coöperatief gedraagt. In dit geval zijn 
voor de individuele speler dus de langetermijnopbrengsten van coöpera-
tief gedrag hoger dan de kortetermijnopbrengsten van niet-coöperatief 
gedrag wat ertoe leidt dat in het evenwicht iedereen zich coöperatief 
gedraagt. Het mechanisme achter deze uitkomst is dat niet-coöperatief 
gedrag, langdurig wordt gestraft en daardoor niet meer attractief is. Een 
beroemd speciaal geval ‘tit-for-tat’, een strategie die zich eerst coöpera-
tief opstelt en daarna in elke ronde kiest wat de anderen in de vorige 
ronde kozen (Axelrod 1984). Een noodzakelijke veronderstelling voor het 
‘oplossen’ van sociale dilemma’s door triggerstrategieën is dat spelers 
(potentieel) oneindig vaak met dezelfde mensen het sociale dilemma 
uitdragen.
 In reële sociale en politieke dilemma’s hebben spelers weliswaar vaak 
herhaaldelijk met elkaar te maken, maar de tijdshorizon is meestal ein-
dig. In democratieën hebben politici die over klimaat of fiscaal-econo-
misch beleid beslissen bijvoorbeeld vaak een tijdshorizon van niet meer 
dan één tot drie verkiezingsperioden. Voor dit soort eindig herhaalde 
sociale dilemma’s zijn niet alleen speltheoretische voorspellingen, maar 
ook de empirische aanwijzingen over coöperatief gedrag minder roos-
kleurig. Voor eenmalige interacties in sociale dilemma’s is de spelthe-
oretische standaardvoorspelling dat geen van de betrokken partijen 
zich coöperatief zal gedragen (Fudenberg & Tirole, 1991). Voor eindig 
herhaalde spelen met complete informatie geldt hetzelfde. Als er incom-
plete informatie over de voorkeuren van spelers bestaat en als sommige 
spelers denken dat (sommige) andere spelers beperkt rationeel zijn en, 
bijvoorbeeld, een tit-for-tat-strategie volgen, dan kan volgens de theorie 
coöperatief gedrag als evenwicht worden ondersteund. Maar omdat de 
individuele prikkels om naar niet-coöperatief gedrag af te wijken steeds 
groter worden naarmate het einde van het spel nadert, geldt dit alleen 
voor de vroege perioden in het spel. Uiteindelijk zullen ook met incom-
plete informatie alle betrokken partijen zich niet-coöperatief gedragen 
(Kreps e.a., 1982).
 De experimenteel empirische evidentie ondersteunt deze voorspel-
lingen. Een typisch verloop van coöperatief gedrag in een eindig her-
haald sociaal dilemma (‘Partners’) en herhaalde eenmalige interactie 
waarbij spelers in elke ronde met nieuwe medespelers worden gematcht 
(‘Strangers’) is afgebeeld in figuur 1 (zie Keser & Van Winden, 2000). In 
de eerste ronde wordt meestal een coöperatieniveau van tussen de 40 
en 60% waargenomen, waarna dit (min of meer) gestaag afneemt en uit-
eindelijk dicht bij het niet-coöperatieve evenwicht (van 0%-coöperatie) 
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uitkomt (voor overzichten zie Chaudhuri, 2011; Kagel, 1997). Gegeven 
het maatschappelijke belang van coöperatief gedrag en de gerappor-
teerde teleurstellende theoretische en empirische bevindingen is het 
van belang om mechanismen te vinden die bewerkstelligen dat de niet-
coöperatieve tendensen kunnen worden overkomen. Ostrom, Walker & 
Gardner (1992) en later Fehr & Gächter (2000, 2002) hebben in laborato-
riumexperimenten met mensen een soortgelijk mechanisme ontrafeld. 
Deze auteurs onderzochten voor het eerst in gecontroleerde experimen-
ten hoe de mogelijkheid om niet-coöperatieve medespelers individueel 
– door middel van het aftrekken van verdiensten – te straffen, het gedrag 
in sociale dilemma’s beïnvloedt. De hoofdbevindingen van de auteurs 
zijn dat (1) mensen bereid zijn niet-coöperatief gedrag te straffen, ook 
als het voor henzelf kostbaar is en zelfs als het noch meteen noch in de 
toekomst winst voor de straffende partij oplevert en (2) dat de mogelijk-
heid tot straffen tot significant meer coöperatie leidt. Dit waren verras-
sende resultaten, want ze zijn met het rationelekeuzemodel moeilijk te 
verklaren. Het leidde daarom ook tot een reeks van experimenten die de 
robuustheid van deze resultaten toetsten (voor een overzicht zie Gächter 
& Herrmann, 2008). 

Figuur 1 Typisch verloop van coöperatief gedrag in een eindig herhaald spel 
(bron: Keser & van Winden, 2000)
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Het hier voorgestelde onderzoek heeft meerdere doelen. Ten eerste toetst 
dit onderzoek in hoeverre de zojuist besproken resultaten robuust zijn 
ten opzicht van variaties in de kosten van straffen evenals de financiële 
gevolgen van gestraft worden. De hierboven besproken experimenten 
gebruiken doorgaans een specifieke verhouding van kosten en gevolgen, 
waar de kosten van straffen relatief klein zijn, maar de gevolgen van 
gestraft worden relatief groot. Dit levert slechts beperkt inzicht op in 
de effectiviteit van straffen, omdat het niet aannemelijk is dat de aange-
houden specifieke kosten-gevolgenverhouding ook voor de meeste reële 
sociale dilemma’s geldig is. In het overbevissing-probleem bijvoorbeeld 
is het denkbaar dat individueel straffen ook voor de straffende partij 
relatief kostbaar is. Bovendien laat eerder experimenteel onderzoek met 
studenten zien dat hogere kosten van het straffen (Carpenter, 2007) of 
lagere gevolgen van gestraft worden (Nikiforakis & Normann, 2008) het 
positieve effect van straffen op coöperatie verminderen. Ter uitbreiding 
van de genoemde studies kijkt het hier voorgestelde onderzoek naar 
gelijktijdige gecontroleerde veranderingen van kosten en gevolgen van 
straffen. Een tweede onderzoeksdoel is het vaststellen van de efficiëntie 
van individueel straffen. Vanuit maatschappelijk perspectief is coöpera-
tie op zich niet van belang, maar de welvaartseffecten daarvan. Immers, 
als de kosten van straffen en gestraft worden de baten van meer coöpe-
ratie te boven gaan, zou de maatschappij (of de betrokken partijen) als 
geheel beter af zijn zonder de mogelijkheid van individueel straffen. Een 
derde onderzoeksdoel is het toetsen van de hypothese dat experimenten 
met studenten als deelnemers een te positief beeld geven van de pro-
sociale gezindheid van mensen in het algemeen (Levitt & List, 2007, List 
2009). Voor dit doeleinde werd het hier voorgestelde experiment daarom 
ook doorgevoerd met meer dan achthonderd Nederlandstalige deelne-
mers van wie de overgrote meerderheid geen student is. De genoemde 
hypothese wordt getoetst door enerzijds de uitkomsten van dit experi-
ment te vergelijken met soortgelijke experimenten met studenten als 
deelnemers en anderzijds door in een regressieanalyse voor studenten in 
de deelnemerspopulatie te controleren. De grote verschillen in de socio-
demografische achtergronden van de deelnemers aan het hier voor-
gestelde experiment bieden ook de mogelijkheid om uit te zoeken of 
bepaalde karakteristieken, bijvoorbeeld leeftijd of geslacht, verklarende 
variabelen zijn voor coöperatief gedrag of voor het straffen van niet-coö-
peratief gedrag. Het onderzoek daarvan en de controle voor andere onge-
meten heterogeniteit onder deelnemers door middel van een vragenlijst 
is het vierde onderzoeksdoel (zie ook Egas & Riedl, 2008).
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2. Experimentele opzet
In dit hoofdstuk wordt eerst het experiment uitgelegd. De theoretische 
voorspellingen die bij het experiment horen, worden terloops bespro-
ken.

2.1 Experimenteel design – het publiekgoedspel met en zonder straffen

In het experiment moesten deelnemers in groepen van drie beslissin-
gen nemen in een sociaal dilemma in de vorm van een publiekgoedspel 
(PGS). Elk groepslid ontving een beginvoorraad van 20 experimentele 
geldeenheden (EGE), die moesten worden verdeeld tussen een groepsre-
kening en een individuele rekening. Een EGE op de individuele rekening 
was precies een EGE waard; elke EGE op de groepsrekening was voor een 
individueel groepslid echter maar een halve EGE waard. Maar omdat 
elke EGE op de groepsrekening ook een halve EGE voor elk van de andere 
twee groepsleden waard was, verdiende de groep in totaal 1,5 EGE voor 
elke EGE op de groepsrekening. Een EGE op de individuele rekening van 
een deelnemer was uiteraard ook alleen een EGE waard voor de groep 
als geheel. Vanuit groepsperspectief was het daarom qua verdiensten 
het beste om alle EGE op de groepsrekening te zetten. Iedereen had dan 
immers 60 × 1,5/3 = 30 EGE verdiend en de groep in totaal had 90 EGE 
verdiend. Maar hoewel alles bijdragen het beste was voor de groep als 
totaal, had elk individueel groepslid een prikkel om juist zo min moge-
lijk bij te dragen. Als een deelnemer bijvoorbeeld verwacht dat de andere 
twee deelnemers alles bijdragen, dan zou hij door niets bij te dragen veel 
meer dan 30 EGE kunnen verdienen. Hij zou dan immers 40 × 1,5/3 = 
20 uit de groepsrekening krijgen en ook nog de 20 EGE die hij op zijn 
individuele rekening hield; 40 EGE in totaal dus. Elk deelnemer had 
daarom de prikkel om van het besluit om alles bij te dragen af te wijken. 
Omdat deze redenering voor alle groepsleden gold, is alles bijdragen 
strategisch niet stabiel en geen Nash-evenwicht (Nash, 1950). Het enige 
Nash-evenwicht en dus de theoretische voorspelling in het PGS is dan 
ook dat niemand iets bijdraagt. Tal van experimentele studies tonen dan 
ook aan dat als mensen dit spel anoniem en met steeds nieuwe groeps-
leden herhaald spelen, ze steeds minder gaan bijdragen en na een paar 
herhalingen al dicht bij het Nash-evenwicht zitten (zie Chaudhuri, 2011; 
Kagel, 1997; Reuben & Riedl, 2009).
 In de hier voorgestelde experimentele studie werd het net beschre-
ven PGS als controleconditie geïmplementeerd. Daarnaast werden er 
vier experimentele condities gedraaid waar deelnemers elkaar mochten 
‘straffen’, dat wil zeggen, elk groepslid mocht geld van de andere groeps-
leden vernietigen, nadat ze hadden gezien wat iedereen aan de groeps-
rekening had bijgedragen. Belangrijk daarbij is dat straffen niet alleen 
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voor de gestrafte kostbaar was, maar ook voor degene die strafte. Daar-
door hebben deelnemers in termen van geld geen prikkel om te straffen: 
het is immers kostbaar. Door terug te redeneren naar het begin van het 
spel (‘backward induction’) is te zien dat in het subgame perfecte Nash-
evenwicht (Selten, 1965) niemand straft en niemand aan het publieke 
goed bijdraagt. De theoretische voorspelling over de bijdragen komt dus 
precies overeen met de voorspelling voor het PGS zonder straffen: nie-
mand draagt iets bij. Het empirisch onderzoek bevestigt deze voorspel-
ling niet. Experimenteel onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat men-
sen wel bereid zijn de kosten van straffen te betalen. Mensen die meer 
aan het publieke goed bijdragen, straffen vaak mensen die minder bij-
dragen, met als gevolg dat in latere rondes de bijdragen vaak ver boven 
het voorspelde niveau uitkomen (Fehr & Gächter, 2000, 2002).
 Het eerste onderzoeksdoel van deze studie is om het effect van het 
variëren van kosten en gevolgen van straffen op coöperatie (bijdragen 
aan het publieke goed) te bestuderen. Daarvoor werden in het hier voor-
gestelde experiment de kosten voor de gestraften en de kosten voor het 
straffen in vier experimentele condities structureel gevarieerd. In elke 
conditie werd eerst het PGS gespeeld waar iedereen in de groep over 
de individuele bijdragen en verdiensten werd geïnformeerd, nadat de 
beslissingen over de bijdragen aan de groepsrekening waren genomen. 
Daarna mocht ieder groepslid tussen de 0 en 10 strafpunten (SP) aan elk 
van de andere twee groepsleden toekennen. In conditie C13 waren de 
kosten voor degene die strafte 1 EGE per SP, maar de kosten voor dege-
ne die werd gestraft 3 EGE per SP. In het volgende noemen we voor het 
gemak de kosten voor degene die werd gestraft ‘effect’ van straffen en 
de effect-kostenratio van straffen de ‘effectiviteit’ van straffen. In C13 is 
de effectiviteit van straffen dus 3. Om inzicht te krijgen in wat de effec-
tiviteit van straffen uitmaakt voor de bijdragen aan het publieke goed 
werd de effectiviteit in drie andere experimentele condities gevarieerd. 
In conditie C31 zijn de kosten van straffen 3 EGE per SP en het effect 
maar 1 EGE per SP en is de effectiviteit dus 1/3. In conditie C11 en C33 
zijn de kosten en effecten beide respectievelijk 1 en 3. De effectiviteit van 
straffen is dus 1 in C11 en C33.
 Om deelnemers in het experiment te laten leren en ervaring op te 
laten doen over de gevolgen van hun acties, werd elk spel zes keer her-
haald. In de controleconditie nam elke deelnemer dus zes beslissingen 
in het PGS en in de andere vier condities nam elke deelnemer zes keer 
beslissingen in het PGS met daarna de mogelijkheid tot straffen. Om 
mogelijke effecten van directe reciprociteit of individuele en groeps-
reputatie uit te sluiten (Falk & Gächter, 2002; Sugden, 1984), werd het 
zogenoemde ‘perfect stranger matching protocol’ toegepast. Daarbij 
wordt ervoor gezorgd dat geen van de deelnemers meer dan één keer 
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met eenzelfde deelnemer in een groep zit. Daardoor kan elk van de zes 
herhalingen van het spel als een eenmalige (‘one-shot’) interactie wor-
den beschouwd. Elke deelnemer was van deze matchingprocedure op de 
hoogte gebracht.
 Voor elke conditie voorspelt het subgame perfecte Nash-evenwicht 
dat niet wordt gestraft en dus ook niet aan het publieke goed wordt 
bijgedragen. Gezien eerdere resultaten is het onwaarschijnlijk dat deze 
voorspelling opgaat. Conditie C13 is qua kosten van straffen vergelijk-
baar met de studie van Fehr & Gächter (2002) waarin werd aangetoond 
dat (de mogelijkheid tot) straffen positief uitwerkt op bijdragen in het 
PGS. De verwachting was dus dat in C13 deelnemers die weinig aan het 
publieke goed bijdragen, gestraft worden door deelnemers die meer 
bijdragen en dat dit in de volgende rondes ertoe leidt dat de bijdragen 
aan het publieke goed ver boven de nul uitstijgen. Voor de variatie van 
de effectiviteit van straffen werd verwacht dat ook bij het straffen een 
economische kosten-batenredenering plaatsvindt: respectievelijk hogere 
kosten voor degene die straft en lagere gevolgen voor de gestrafte werken 
negatief uit op de neiging tot straffen van deelnemers die weinig bijdra-
gen. In het verlengde daarvan werd verwacht dat de bijdragen in C13 het 
hoogst en in C31 het laagst zijn en dat de bijdragen in C11 en C33 hier 
tussenin komen te liggen. Meer specifiek werd verwacht dat in alle con-
dities een positief samenhang bestaat tussen het verschil in bijdragen 
en de intensiteit van straffen: deelnemers die meer bijdragen straffen 
deelnemers die minder bijdragen meer, naarmate het verschil in bijdra-
gen toeneemt. Verder werd verwacht dat de sterkte van deze samenhang 
afneemt naarmate de effectiviteit van straffen afneemt.
 De verwachte verschillen in straffen en bijdragen werkt door op het 
verwachte effect van straffen op de efficiëntie in het PGS. Het is echter 
moeilijk te voorspellen welke conditie uiteindelijk het efficiëntst is. Aan 
de ene kant zou in C13, door meer en hogere straffen, meer kunnen wor-
den bijgedragen aan het publieke goed; maar aan de andere kant kan 
de efficiëntiewinst door de kosten en gevolgen van straffen weer teniet 
worden gedaan. Op basis van eerder onderzoek werd verwacht dat tij-
dens de eerste rondes de efficiëntie lager zou komen te liggen dan in 
de conditie zonder straffen, maar dat in latere rondes hogere bijdragen 
zonder straffen kunnen worden verwezenlijkt, wat tot hogere efficiëntie 
zou kunnen leiden. Voor de condities C31, C11 en C33 wordt verwacht 
dat door de lage effectiviteit van straffen geen efficiëntiewinst kan wor-
den gerealiseerd.
 De grootschalige opzet en bijzondere deelnemerspool van het hier 
voorgestelde experiment is een belangrijk onderzoeksgedeelte. Het is 
ook een wetenschappelijke noviteit omdat nooit eerder op een zo groot-
schalige manier gecontroleerd experimenteel onderzoek naar coöpera-
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tief gedrag en haar correlatie met socio-demografische achtergronden 
werd gedaan. In totaal hebben 846 mensen via internet online en recht-
streeks aan het experiment mee gedaan. De potentiële deelnemerspool 
bestond uit elke persoon binnen en buiten Nederland die het Nederlands 
machtig was en een internetaansluiting ter beschikking had.
 De eerder geformuleerde onderzoeksdoelen drie en vier hebben 
te maken met de deelnemerspool van het experiment. In vergelijking 
met experimenten met studenten is de hier gebruikte deelnemerspool 
veel groter en gevarieerder. Ofschoon onze deelnemers niet represen-
tatief zijn voor Nederland of voor de Nederlandstalige wereldbevolking 
vergroot het gebruik van de uitgebreide deelnemerspool wel de exter-
ne validiteit van de experimentele uitkomsten. Bovendien kan door 
de potentieel grotere variatie ook de invloed van socio-demografische 
achtergronden op het gedrag bestudeerd worden. Dat is bij studenten 
slechts beperkt mogelijk, omdat ze gewoonlijk weinig verschillen in leef-
tijd en andere belangrijke achtergrondvariabelen.
 Een voordeel van de gekozen opzet en procedure is ook dat ze een 
grote sociale afstand en volledige anonimiteit tussen de deelnemers 
garandeerden. Her is immers bekend dat kleine, echte of gepercipi-
eerde, sociale afstanden tot meer coöperatief gedrag leiden (D’Exelle & 
Riedl, 2010; Hoffman e.a., 1994; Leider, Möbius, Rosenblat & Do, 2009). 
Als er onduidelijkheid is over de sociale afstand of deze als klein wordt 
beschouwd, dan kan niet meer worden uitgesloten dat mensen de situ-
atie niet als echt anoniem of éénmalig beschouwen en dan kunnen inge-
beelde reputatie-effecten een rol gaan spelen (Hagen & Hammerstein, 
2006). Bovendien stellen sommige onderzoekers dat het gebruiken van 
alleen studenten een soort sociale identiteit en dus een kleine waargeno-
men sociale afstand tussen deelnemers kan veroorzaken (Henrich, Heine 
& Norenzayan, 2010). De grootschalige opzet van het hier voorgestelde 
experiment en de anonimiteit van het internet verkleinden aanzienlijk 
de kans dat deelnemers het experiment op de beschreven manier beleef-
den.

2.2 Experimentele procedure en discussie van het internetexperiment

In totaal hebben er 846 mensen aan het experiment meegedaan. Het 
experiment werd met een Linux secure server via het internet met ‘client-
based’ software uitgevoerd. De aankondiging van en de rekrutering voor 
het experiment vond plaats door middel van aankondigingen in pers en 
radio, persbijdragen in wetenschapsbijlagen (vooral van de Volkskrant) en 
de wetenschapswebsite van de VPRO. In de aankondigingen werd daarop 
gelet de inhoud van het experiment niet prijs te geven. De enige infor-
matie die werd gegeven was dat het om een wetenschappelijk experi-
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ment ging met de mogelijkheid om daarbij geld te verdienen, wat ook 
door de titel van het experiment ‘Speel je rijk’ duidelijk werd gemaakt.2

 Verder werd er geen informatie verspreid totdat de laatste experi-
mentele sessie was afgelopen. In de aankondigingen werd meegedeeld 
dat het experiment in een bepaalde week zou plaatsvinden, dat er twee 
sessies per dag zouden zijn (één om 16:00 uur en één om 20:30), dat men 
maar één keer kon meedoen en dat een sessie tussen de 45 en 60 minu-
ten zou duren. Geïnteresseerde personen werd gevraagd om een e-mail 
te sturen waarin ze twee voorkeurstijdstippen om mee te doen, konden 
aangeven. Na het sturen van een aanmelding kreeg elke persoon een 
e-mail met de bevestiging van de aanmelding en de volgende informatie 
over de procedure rond het experiment: omdat niet iedereen kan mee-
doen, zal een toevallige loting bepalen of een aangemelde persoon wel 
of niet meedoet; deelnemers die worden uitgekozen om mee te doen, 
zullen +/− 24 uur voor de sessie waarvoor ze zijn ingeloot (één van de 
twee door hen aangegeven tijdstippen) daarover worden geïnformeerd. 
Er was gekozen voor deze manier van toevallige loting, relatief kort 
voordat een sessie begon, om (a) geen selectiebias te creëren, wat bijvoor-
beeld bij een ‘wie het eerst komt het eerst maalt’-procedure wel het geval 
zou zijn geweest, om (b) de mogelijkheid van afspraken tussen mensen 
om tegelijkertijd mee te doen te minimaliseren en om (c) toch voldoende 
tijd te geven zodat mensen de tijdstippen waarvoor ze waren ingeloot 
van andere activiteiten vrij konden houden. In totaal hadden meer dan 
4000 mensen zich voor het experiment aangemeld, waarvan er +/− 1000 
toevallig werden ingeloot en uiteindelijk 846 ook daadwerkelijk mee-
deden.3

 Een experimentele sessie op het internet was als volgt georganiseerd. 
Elke ingelote deelnemer kreeg een e-mail toegestuurd met een uniek 
password en het adres van de website waar het experiment werd gestart. 
Nadat een deelnemer met e-mail-adres en password ingelogd had, kreeg 
deze deelnemer online instructies voor het experiment, vergelijkbaar 
aan de instructies bij een laboratoriumexperiment. Er werd in detail 
toegelicht hoe een deelnemer beslissingen kon nemen, hoe de verdien-
sten werden berekend en hoe de eigen verdiensten en de verdiensten van 
de andere groepsleden afhankelijk waren van de beslissingen van alle 
drie groepsleden. Verder werd uitgelegd dat alle deelnemers waren inge-
deeld in groepen van drie, dat iedereen aan zes rondes meedeed en dat 
de groepssamenstelling na elke ronde zodanig veranderde dat niemand 
ooit twee keer met eenzelfde persoon in een groep zou zijn ingedeeld. 
Bovendien werden alle deelnemers geïnformeerd over het feit dat alle 
interacties en beslissingen anoniem waren en bleven en dat de beslis-
singen die in eerdere rondes waren gemaakt in latere rondes aan geen 
enkele andere persoon werden kenbaar gemaakt. Op dezelfde manier als 
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het in een laboratoriumexperiment zou zijn gebeurd, moesten alle deel-
nemers na het bestuderen van de instructies een aantal vragen over het 
experiment (instructies, groepssamenstelling, berekenen van verdien-
sten, enzovoort) juist beantwoorden, voordat ze werden toegelaten om 
in het experiment beslissingen te nemen.4

 Tijdens het beantwoorden van deze vragen konden de deelnemers via 
een chatvenster aan de experimentatoren online en rechtstreeks vragen 
stellen. De experimentatoren gaven alleen hints voor het beantwoorden 
door bijvoorbeeld te verwijzen naar bepaalde delen in de instructies. Er 
werden nooit de juiste antwoorden aan de deelnemers gegeven en zelfs 
niet gesuggereerd. Nadat een deelnemer alle vragen goed beantwoord 
had, kwam deze in een ‘wachtruimte’ terecht totdat in totaal achttien 
deelnemers klaar waren met de vragen over de instructies. Zodra dit het 
geval was, begon voor deze groep van achttien het experiment en namen 
ze beslissingen in de zes rondes zoals beschreven. Elke deelnemer deed 
precies in één conditie mee en geen van de deelnemers wist dat er ver-
schillende condities waren. De roostering van de vijf condities was voor-
af bepaald en garandeerde een evenwichtige verdeling van de condities 
over de middag- en avondsessies. In totaal zijn er data vergaard van tien 
groepen van achttien in C13, C11 en C31, negen groepen van achttien in 
C33 en acht groepen van achttien in C00.
 In de eerste ronde van een sessie werden de leden van een groep van 
achttien onderverdeeld in subgroepen van drie en in de volgende vijf 
rondes zodanig heringedeeld dat geen twee deelnemers meer dan één 
keer in eenzelfde groep zaten. Aan het begin van elke ronde namen de 
groepsleden in een groep van drie tegelijkertijd en onafhankelijk van 
elkaar hun beslissingen over de bijdragen aan de groepsrekening (en 
dus ook over hoeveel ze op hun individuele rekening hielden). Pas nadat 
iedereen in een groep van drie zijn of haar beslissing had genomen, 
werden deze beslissingen aan de andere twee groepsleden meegedeeld. 
Op dat tijdstip werd iedereen ook geïnformeerd over wat hij of zij en 
de andere twee groepsleden tot nu toe in deze ronde hadden verdiend. 
Er werd nooit informatie over bijdragen of verdiensten van de andere 
groepsleden in eerdere rondes gegeven. In C00 was daarmee een ronde 
beëindigd en startte een nieuwe ronde. In de condities met strafmoge-
lijkheden konden op dit tijdstip in een ronde aan elk van de andere twee 
groepsleden tussen de 0 en 10 strafpunten worden gegeven. Ook deze 
beslissingen werden door de drie groepsleden tegelijkertijd en anoniem 
genomen. Nadat alle groepsleden hun beslissing hadden genomen, wer-
den ze over het aantal strafpunten dat ze hadden ontvangen en hun 
netto verdiensten in deze ronde geïnformeerd. Daarna begon een vol-
gende ronde. De totale verdiensten van een deelnemer waren de geac-
cumuleerde verdiensten over alle zes rondes.
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 Na de zesde ronde kregen de deelnemers nog eens hun totale verdien-
sten te zien en werd ze gevraagd om een vragenlijst met vragen over hun 
socio-demografische achtergrond in te vullen. Alle deelnemers werd aan 
het begin van de vragenlijst gevraagd om alle vragen te beantwoorden 
en ze werden geïnformeerd dat ze anders hun verdiensten niet kregen 
uitbetaald. Deze procedure werd toegepast om te kans te maximaliseren 
dat van iedereen die aan het experiment had meegedaan ook voldoende 
achtergrondinformatie werd vergaard. Anders had de statistische ana-
lyse door ontbrekende informatie in het geding kunnen komen. Omdat 
sommige vragen als te persoonlijk en gevoelig konden worden gezien 
(zoals godsdienst en politieke voorkeuren), werd bij elke vraag (behalve 
leeftijd) de mogelijkheid geboden om niet te antwoorden. De deelnemers 
werden daarover geïnformeerd voordat ze aan de vragenlijst begonnen. 
Verder werd de deelnemers gegarandeerd dat de gegevens alleen voor 
wetenschappelijke doeleinden werden gebruikt en dat alleen de betrok-
ken wetenschappers toegang tot de informatie kregen.
 In totaal moesten de deelnemers negentien vragen beantwoorden 
over hun sekse, nationaliteit, en geboorteland, of ze bij de meest recente 
verkiezingen hadden gestemd en zo ja op welke partij, over hun gods-
dienst, hun aantal broers en zussen, de tijd besteed aan vrijwilligerswerk, 
het soort vrijwilligerswerkvereniging, hun burgerlijke stand en hoogst 
voltooide opleiding, het aantal mensen in hun huishouden, hun aantal 
kinderen, hun voornaamste bezigheid, de grootte van de gemeente waar 
ze woonachtig waren tot leeftijd van 18, de grootte van de gemeente 
waar ze nu woonachtig waren, hun bruto inkomsten per maand, of ze 
vooraf iets over het experiment wisten, en hun geboortejaar. Voor alle 
vragen (behalve het geboortejaar) waren mogelijke antwoordcategorieën 
gegeven, inclusief een categorie ‘anders’. Voor de bruto inkomsten per 
maand, bijvoorbeeld, waren de mogelijke antwoorden ‘geen inkomen’, 
‘tot 600 euro’, ‘600 tot 1200 euro’ enzovoort tot ‘meer dan 5400 euro’.
 Slechts 3 van de 846 deelnemers hebben de vragenlijst niet ingevuld 
en een overgrote meerderheid heeft geen gebruikgemaakt van de moge-
lijkheid om een vraag niet te beantwoorden. Hoe vaak er echter gebruik 
is gemaakt van de optie ‘geen antwoord’ is gerelateerd aan de inhoud 
van de vraag. De minst gevoelige vragen bleken vragen over sekse en 
nationaliteit. In deze gevallen werd door de 843 deelnemers die de vra-
genlijst invulden de optie ‘geen antwoord’ respectievelijk maar één en 
twee keer gekozen. De met afstand meest gevoelige vragen bleken die-
gene te zijn die gingen over het soort vereniging waar iemand vrijwilli-
gerswerk deed (172 keer werd de optie ‘geen antwoord’ gekozen door de 
in totaal 843 deelnemers) en, misschien weinig verrassend, de vragen die 
over politieke voorkeuren gingen (108 van 843). Vragen over godsdienst 
(22 van 843) en het salaris (34 van 343) lagen veel minder gevoelig. Voor 
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alle andere vragen werd de optie ‘geen antwoord’ minder dan twintig 
keer en meestal zelfs minder dan tien keer gekozen.
 Aan het einde van de vragenlijst werd de deelnemers ook nog 
gevraagd om gegevens in te vullen die het mogelijk maakten om het ver-
diende geld aan hen over te maken. Een groep van achttien deelnemers 
had gemiddeld veertig minuten nodig voor het hele experiment en de 
gemiddelde verdiensten per deelnemer waren 12,20 euro.

3.  Experimentele resultaten
In deze paragraaf wordt eerst de socio-demografische achtergrond van 
de deelnemerspool beschreven. Daarna wordt het gedrag in het experi-
ment geanalyseerd door naar de bijdragen aan de groepsrekening (het 
publieke goed) en het straffen in de verschillende condities te kijken. 
Daarna volgt een korte discussie van de bereikte efficiëntie in de ver-
schillende condities. Aan het einde wordt gekeken of er een samenhang 
is tussen de socio-demografische achtergronden en de bijdragen aan 
de groepsrekening aan de ene kant en het straffen van niet-coöperatief 
gedrag aan de andere kant. 

3.1  Socio-demografische achtergrond van de deelnemerspool

Een beschrijving van de gegevens laat zien dat de deelnemers aan het 
experiment daadwerkelijk aanzienlijk verschilden van studenten. De 
leeftijd van de deelnemers liep uiteen van 12 tot 80 jaar met een gemid-
delde van 34,6 jaar en een mediaan van 33 jaar (zie figuur 2). Dit is aan-
zienlijk ouder dan de gemiddelde leeftijd van studenten. Daarnaast 
tonen de antwoorden op de vraag naar de voornaamste bezigheid van 
de deelnemers aan dat slechts 29,2% scholieren of studenten waren en 
meer dan 58% in loondienst of zelfstandig werkzaam was. Ook de vari-
atie in de hoogst afgeronde opleiding was enorm en reikte van basis-
school (3%) tot en met hogeschool of universiteit (33%). Interessant is ook 
dat het door de deelnemers zelf aangegeven modale bruto inkomen in 
de buurt kwam van het modale bruto inkomen in Nederland. Volgens 
het Centraal Bureau Statistiek (CBS) is de modale bruto inkomensklasse 
al jaren 833 t/m 1667 euro per maand (CBS 2012). In het experiment gaf 
een relatieve meerderheid van 33% van de deelnemers maandelijkse 
bruto inkomsten aan van tussen de 600 en 1800 euro.
 Voor de regressieanalyses zijn ook de volgende gegevens belangrijk. 
Vrouwelijke deelnemers waren met 28% duidelijk in de minderheid 
en een overgrote meerderheid (75%) gaf aan niet bij een godsdienst te 
horen. De meeste mensen hadden broers of zussen en slechts 6% was 
enig kind. Om naast de gemeten heterogeniteit ook voor andere onge-
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meten heterogeniteit te controleren werden naast de vragen over de 
besproken socio-demografische achtergronden ook vragen gesteld over 
pro-sociaal gedrag in het alledaagse leven en politieke betrokkenheid. 
Van de deelnemers gaf 27% aan ten minste één keer per week vrijwilli-
gerswerk te doen en 37% gaf aan dit nooit te doen. De rest gaf aan op zijn 
minst één keer per jaar met vrijwilligerswerk bezig te zijn. Van degenen 
die aangaven vrijwilligerswerk te doen deed ongeveer een derde dit in 
sportverenigingen (32%) en een derde in een politieke, ideële of maat-
schappelijke vereniging (33%). De rest gaf aan vrijwilligerswerk in een 
niet nader gespecificeerde maatschappelijke vereniging te doen (34%). 
Het uitbrengen van de stem bij verkiezingen is een indicatie van poli-
tieke betrokkenheid. Van de deelnemers had bijna 88% bij de recentste 
verkiezingen hun stem uitgebracht en slechts 1,7% weigerde deze vraag 
te beantwoorden.

3.2  Bijdragen en straffen in het publieke goed spel

Figuur 3 toont de gemiddelde bijdragen aan het publiek goed voor de 
vijf onderzochte condities over alle rondes heen. In de eerste ronde is er 
bijna geen verschil in de gemiddelde bijdragen. Deze bijdragen variëren 
slechts tussen de 8,4 EGE (42% van de beginvoorraad) in conditie C31 en 
9,4 EGE (47%) in conditie C13. Een Kruskal-Wallistoets, toegepast op de 

Figuur 2 Verdeling van leeftijd in deelnemerspool
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individuele bijdragen in de eerste ronde, geeft geen significant verschil 
tussen de condities (p = 0,530, 2-zijdige toets). Deze gemiddelde bijdra-
gen zijn ook gelijksoortig aan de waargenomen bijdragen in de eerste 
ronde in andere publiekegoedexperimenten, waar de bijdragen aan 
het begin meestal tussen de 40% en 60% van het beginvoorraad liggen 
(Chaudhuri, 2011; Kagel, 1997). De dynamiek van de bijdragen over de 
rondes heen verschilt wel duidelijk tussen de condities met de hoogste 
strafeffectiviteit (C13) en de condities met een lagere strafeffectiviteit. In 
C13 gaan de bijdragen over de rondes heel licht omhoog, terwijl deze in 
alle andere condities duidelijk omlaag gaan. De niet-parametrische toets 
voor trends van Cuzick (1985) toegepast op de gemiddelde bijdragen in 
de groep van achttien bevestigt het beeld. Hij toont aan dat de trend in 
C13 marginaal significant stijgend is (p = 0,096, 2-zijdig) en in de andere 
condities significant dalend (p < 0,021, 2-zijdig). Dus, alleen als straffen 
relatief goedkoop en tegelijkertijd relatief effectief is, leidt de mogelijk-
heid tot straffen tot hoger en over de tijd heen niet dalende bijdragen 
aan het publieke goed.
 Een mogelijke reden voor het verschil in de dynamiek aan bijdragen 
in de verschillende condities is dat de strafintensiteit met de effectivi-
teit van straffen verandert. We kijken daarom nu naar de samenhang 
van bijdragen en straffen en hoe deze verhouding afhankelijk is van de 
effectiviteit van straffen. Concreet bestuderen we de correlatie tussen 

Figuur 3 Gemiddelde bijdragen aan het publieke goed
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gegeven strafpunten en het verschil in bijdragen tussen degene die straft 
en degene die wordt gestraft. Tabel 1 toont de resultaten van een regres-
sieanalyse. Het getoonde regressiemodel is een model zonder constante 
en zonder referentiecategorie voor condities. Dit heeft het voordeel dat 
verschillen tussen de condities direct uit de tabel kunnen worden afge-
lezen. De conditiespecifieke constanten zijn de dummy variabelen CXY-
dummy. De correlatie tussen het verschil in bijdragen in een ronde en de 
gegeven strafpunten in dezelfde ronde wordt aangeduid door ‘negatie-
ve afwijking’ en ‘positieve afwijking’. Negatieve afwijking staat daarbij 
voor het verschil in bijdragen tussen diegene die (potentieel) straft en de 
(potentieel) gestrafte als degene die werd gestraft evenveel of minder bij-
droeg dan degene die strafte. Positieve afwijking staat voor het verschil 
in bijdragen in gevallen waar degene die werd gestraft meer bijdroeg 
dan degene die strafte. In het model worden dus ‘splines’ gebruikt voor 
positieve en negatieve afwijkingen, omdat verwacht wordt dat negatieve 
afwijkingen tot meer straffen leiden dan positieve afwijkingen (Herr-
mann et al. 2008). Straffen wordt in deze literatuur in het geval van een 
negatieve afwijking vaak ‘sociaal straffen’ genoemd en in het geval van 
een positieve afwijking ‘asociaal straffen’. De interactievariabelen tussen 
negatieve afwijking (positieve afwijking) en de conditiedummy’s meten, 
apart voor elke conditie, het marginale effect van verschillen in bijdra-
gen op straffen. Verder controleren de variabelen ‘eigen bijdrage’ en 
‘som van andere bijdragen’ ook nog voor een niveaueffect van bijdragen 
in een groep. Met de ronde dummy’s (‘rondeZdummy’) wordt voor een 
mogelijke trend over de rondes heen gecontroleerd.
 Tabel 1 laat zien dat er in alle condities een significante positieve 
samenhang bestaat tussen de negatieve afwijking in bijdragen en de 
gegeven strafpunten (p < 0,001 in alle condities, tweezijdig) en dat deze 
correlaties over de condities heen niet veel verschillen. De geschatte 
marginale toenames in strafpunten afhankelijk van de afwijking in bij-
dragen ligt voor alle condities tussen de 0,5107 (in C33) en 0,5989 (in 
C13). De kleine verschillen tussen de condities zijn statistisch niet sig-
nificant (Χ2 = 1,84, p = 0,6064, gezamenlijke 2-zijdige test). Er is tussen 
de condities echter wel een belangrijk verschil te zien in de geschatte 
constanten. Zo is de constante het laagst in conditie C31 (-6,76) gevolgd 
door condities C33 (-4,25) en C11 (-2,97) en het hoogst voor de effectief-
ste conditie C13 (–1,34). De verschillen zijn behalve voor de vergelijking 
tussen C33 en C11 statistisch significant (C13 versus C11, Χ2 = 7,81, p = 
0,0311; C11 versus C33, Χ2 = 4,44, p = 0,2111; C33 versus C31, Χ2 = 19,12, 
p = 0,0001; alle p-waarden zijn tweezijdig en door toepassing van een 
Bonferroni-correctie gecorrigeerd voor meervoudige vergelijkingen). De 
verschillen in de geschatte constanten kunnen worden vertaald in een 
meer tot verbeelding sprekende variabele die aangeeft hoe groot een 
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afwijking in bijdragen moet zijn voordat deelnemers in het experiment 
beginnen te straffen. Anders geformuleerd geeft dit de tolerantie aan 
die deelnemers hebben ten opzichte van negatieve afwijkingen in bijdra-
gen. Deze ‘tolerantiedrempels’ zijn de geschatte punten waar de gegeven 
strafpunten precies nul zijn. Een eenvoudige calculatie laat zien dat de 
geschatte tolerantiedrempels groter worden naarmate de effectiviteit 
van straffen afneemt. Concreet liggen de tolerantiedrempels voor C13 
bij 2,14 EGE, voor C11 bij 5,34 EGE, voor C33 bij 8,33 EGE en voor C31 
bij 11,29 EGE (paarsgewijze statistische vergelijkingen tonen aan dat alle 
verschillen significant zijn; Χ2 > 8,07, p < 0,0269; 2-zijdig en Bonferroni 

Tabel 1   Tobit-regressie – gegeven strafpunten en afwijking in bijdragen

afhankelijke variabele robuuste

gegeven strafpunten coëfficiënt standaard- 
fout

z P > | z |

C31dummy -6,7610 0,6720 -10,0600 0,0000

C33dummy -4,2537 0,5462 -7,7900 0,0000

C11dummy -2,9684 0,5233 -5,6700 0,0000

C13dummy -1,3385 0,5216 -2,5700 0,0100

negatieve afwijking × C31dummy 0,5989 0,0631 9,4900 0,0000

negatieve afwijking × C33dummy 0,5107 0,0405 12,6000 0,0000

negatieve afwijking × C11dummy 0,5556 0,0325 17,1000 0,0000

negatieve afwijking × C13dummy 0,5561 0,0303 18,3600 0,0000

positieve afwijking × C31dummy -0,1967 0,0622 -3,1600 0,0020

positieve afwijking × C33dummy -0,2131 0,0572 -3,7300 0,0000

positieve afwijking × C11dummy -0,2405 0,0268 -8,9900 0,0000

positieve afwijking × *C13dummy -0,1877 0,0360 -5,2100 0,0000

eigen bijdrage -0,2843 0,0226 -12,5900 0,0000

som van andere bijdragen 0,0728 0,0111 6,5400 0,0000

ronde2dummy -0,1728 0,1840 -0,9400 0,3480

ronde3dummy -0,4697 0,2277 -2,0600 0,0390

ronde4dummy -0,6206 0,2259 -2,7500 0,0060

ronde5dummy -0,5837 0,2697 -2,1600 0,0300

ronde6dummy -1,1008 0,2254 -4,8800 0,0000

aantal keuzes 8424

Wald X 2(19) 1708,25

Prob > X 2 0,0000

log pseudo-likelihood -6966,3362

(standaardfouten aangepast voor afhankelijkheid van data in groepen van 18)
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gecorrigeerd). Dit betekent dus dat in C13 iemand al gestraft wordt als 
hij maar iets meer dan 2 EGE minder bijdraagt dan een ander. Daarna 
krijgt men nog eens ongeveer een halve strafpunt erbij voor elke EGE 
die nog minder wordt bijgedragen. Bij een afwijking van bijvoorbeeld 11 
EGE leidt dit tot +/– 5 strafpunten en dus tot een behoorlijk verlies aan 
inkomen van 15 EGE. In conditie C31 daarentegen zal een afwijking van 
11 EGE meestal ongestraft doorgaan omdat de tolerantiedrempel hoger 
dan 11 is. In mindere mate treden soortgelijke effecten ook in de con-
dities C11 en C33 op. Daaruit kan worden geconcludeerd dat de grote 
verschillen in de tolerantiedrempels de verschillen in de dynamiek van 
de bijdragen over de rondes heen kunnen verklaren.
 De geschatte coëfficiënten en p-waarden voor de interactievariabelen 
van positieve afwijking en de CXYdummy’s laten zien dat in het experi-
ment ook asociaal straffen voorkwam. Echter is de samenhang tussen 
een positieve afwijking in bijdragen en straffen vele malen zwakker dan 
voor negatieve afwijkingen. De geschatte lineaire correlatiecoëfficiën-
ten liggen tussen -0,2405 (in C11) en -0,1877 (in C13) en de geïmpliceerde 
minimale tolerantiedrempel komt uit op een afwijking van meer dan 
7 EGE. Daaruit kan worden afgeleid dat asociaal straffen veel minder 
invloed had op het gedrag omtrent de bijdragen aan het publieke goed 
dan sociaal straffen.

3.3  Efficiëntie van straffen

Uit de gepresenteerde resultaten blijkt dat alleen als straffen een hoge 
effectiviteit had, het ook een positief effect op de ontwikkeling van de 
bijdragen aan het publieke goed tot stand bracht. Echter, omdat straffen 
voor de gestrafte en degene die strafte kostbaar was, is niet duidelijk of 
door de mogelijkheid van straffen de groep als geheel ook beter af was. 
Om dit te bewerkstelligen zouden de hogere bijdragen aan het publieke 
goed de kosten van straffen moeten compenseren, of de dreiging van 
straffen zou al voldoende moeten zijn geweest om de bijdragen te ver-
hogen. Om te zien of dit het geval was, kan naar de ontwikkeling van de 
groepsinkomsten in de verschillende condities worden gekeken. Tabel 
2 toont de gemiddelde verdiensten van de onafhankelijke groepen van 
achttien voor alle condities en alle rondes. Het misschien verrassende 
resultaat is dat in alle rondes de verdiensten in de conditie zonder straf-
fen het hoogst en de verdiensten in de ‘succesvolle’ conditie C13 in alle 
rondes het laagst waren. Het is ook opmerkelijk dat de verdiensten in 
conditie C13 zelfs lager waren dan het laagst mogelijke inkomen van 
20 in de conditie zonder straffen. Een groep in de ‘succesvolle’ conditie 
deed het dus qua verdiensten slechter dan een groep alleen bestaande 
uit freeriders in een conditie zonder strafmogelijkheden het gedaan zou 
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hebben. Er is in C13 ook geen structurele trend te zien. Zo gingen de 
verdiensten eerst omlaag (rondes 1 tot en met 3) en daarna licht omhoog 
(rondes 4 tot en met 6). Op basis van deze data is het daarom moeilijk te 
zeggen of in deze conditie een omslagpunt bereikt had kunnen worden 
waar de verdiensten boven de 20 en boven de andere condities uit had-
den kunnen stijgen.
 Andere experimentele studies waar groepen in dezelfde samenstel-
ling over meerdere rondes met elkaar omgaan hebben aangetoond dat er 
wel sprake kan zijn van een efficiëntieverhoging door straffen (Gächter, 
Renner & Sefton, 2008). Omdat in deze studies deelnemers in dezelfde 
groep herhaaldelijk spelen, kan naast directe reciprociteit ook reputatie 
een rol spelen (Falk & Gächter, 2002). Bovendien is straffen in dit soort 
herhaalde spelen wel kostbaar, maar niet altruïstisch. Het straffen van 
niet-coöperatief gedrag heeft immers ook een positief effect op degene 
die strafte als de gestrafte zijn gedrag aanpast en zich in de toekomst 
coöperatiever opstelt. Dat dit soort strategische redenering ook daadwer-
kelijk een rol speelt, wordt duidelijk uit de vaak waargenomen eindspel-
effecten waarbij mensen in de laatste ronde van het experiment niets 
aan het publieke goed bijdragen.

3.4  Correlatie van gedrag met socio-demografische variabelen

Een belangrijk verschil tussen het hier voorgestelde experiment en eer-
dere vergelijkbare experimenten is de grote diversiteit in de socio-demo-
grafische achtergronden van de deelnemers. We maken nu gebruik 
van deze variëteit en onderzoeken of er bepaalde socio-demografische 
variabelen met de bijdragen aan het publieke goed of het straffen gecor-
releerd zijn. Bij het opstellen van mogelijke interessante socio-demo-
grafische variabelen lieten we ons onder andere leiden door eerder 
onderzoek over de samenhang tussen socio-demografische achtergron-
den en pro-sociaal gedrag. Glaeser, Laibson & Sacerdote (2002) redeneren 
dat er een positieve samenhang bestaat tussen individueel sociaal kapi-

Tabel 2 Gemiddelde netto verdienste

ronde

conditie 1 2 3 4 5 6

C00 24,3 23,9 23,7 23,5 22,8 22,9

C13 16,8 16,7 15,5 16,3 16,7 17,4

C11 21,6 21,0 21,1 20,0 19,5 20,4

C33 19,7 20,9 20,5 20,4 19,9 19,9

C31 23,0 22,7 22,0 21,7 21,2 20,7
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taal aan de ene kant, en leeftijd en lidmaatschap in maatschappelijke 
vrijwilligersorganisaties aan de andere kant. In experimenten waar ver-
trouwen en betrouwbaarheid werden getoetst, hebben Glaeser e.a. (2000) 
waargenomen dat het opleidingsniveau van de ouders, lidmaatschap in 
vrijwilligersorganisaties en het hebben van broers en zussen een posi-
tief effect hebben op vertrouwen en betrouwbaarheid. List (2004) heeft 
in een publiekegoedexperiment zonder straffen een positieve correlatie 
gevonden tussen leeftijd en bijdragen aan het publieke goed. 
 Gächter & Herrmann (2011) hebben de enige andere studie gedaan 
naar een eventuele samenhang van socio-demografische achtergronden 
met bijdragen aan publieke goederen en straffen van niet coöperatief 
gedrag. Deze auteurs vergeleken het gedrag van studenten en niet-stu-
denten in landelijke en stedelijke leefomgevingen in Rusland. Zij von-
den dat naast leeftijd ook het leven in een landelijke omgeving positief 
gecorreleerd was met de bijdragen aan het publiek goed. Opmerkelijk is 
dat in hun studie leeftijd geen invloed had op het straffen, wat erop wijst 
dat bijdragen aan het publieke goed als zodanig en straffen als iemand 
niet bijdraagt niet als eenzelfde soort publiek goed werden gezien. In 
tegenstelling tot leeftijd hadden deelnemers met een universitaire oplei-
ding en mensen die lid waren van een vrijwilligersorganisatie wel de 
neiging om meer te straffen, hoewel de statistische samenhang hiervan 
zwak was. Sommige studies vinden ook dat er een sekseverschil bestaat 
in pro-social gedrag en dat vrouwen socialer zijn ingesteld dan mannen. 
Uit meta-onderzoek blijkt echter dat deze verschillen sterk afhangen van 
andere omgevingsvariabelen (Croson & Gneezy, 2009).
 Uitgaand van de genoemde onderzoeken verwachtten we voor de bij-
dragen aan het publiek goed en het straffen een positieve invloed van 
leeftijd, vrijwilligerswerk en lidmaatschap in maatschappelijke vrijwil-
ligersorganisaties, opleidingsniveau, het aantal broers en zussen, en 
vrouw zijn. In een regressiemodel werden daarom de volgende socio-
demografische variabelen als verklarende variabelen opgenomen: leef-
tijd, man, hoogst voltooide opleiding (een dummy voor basisschool en 
een dummy voor universitaire opleiding omdat te verwachten was dat 
de verschillen hier het grootst zijn), lidmaatschap in vrijwilligersorga-
nisatie (dummy), de tijd die wordt doorgebracht met vrijwilligerswerk, 
niet-religieus (dummy), enig kind (dummy). Verder controleren we met 
de dummyvariabele (in opleiding) ook nog voor studenten en scholieren 
omdat in de literatuur soms beweerd wordt dat studenten zich anders 
en pro-socialer gedragen dan de gemiddelde niet-studentenpopulatie 
(Levitt & List, 2007, List, 2009). Uiteindelijk werd er ook nog gekeken of 
het feit dat iemand bij recente verkiezingen zijn stem had uitgebracht 
een positieve invloed had op coöperatief gedrag of straffen. 
 Tabel 3 en 4 tonen de regressieresultaten voor respectievelijk de bij-
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dragen aan het publieke goed en het straffen. Om de statistische power 
van de gegevens maximaal te benutten, gebruikten we in alle regressies 
de gepoolde gegevens van alle condities en alle deelnemers met uitzon-
dering van de observaties van deelnemers die in ten minste één van de 
vragen de optie ‘geen antwoord’ hadden gekozen (22,9%). Omdat we 
hier niet zozeer in mogelijke verschillen tussen condities geïnteresseerd 
waren maar in het effect van socio-demografische variabelen, gebruik-
ten we, in tegenstelling tot het regressiemodel in tabel 1, een constante 
met referentiecategorieën. De referentiecategorie voor de conditiespeci-
fieke variabelen is conditie C13 en voor de socio-demografische variabe-
len een vrouwelijke religieuze deelneemster uit een familie met broers 
en zussen, met een voltooide opleiding hoger dan basisschool en lager 
dan universiteit die zelf niet meer in opleiding is, die geen lid is van een 
vrijwilligersorganisatie, en die niet aan de recentste verkiezingen heeft 
meegedaan.
 In alle regressies controleerden we voor conditie-effecten door condi-
tiedummy’s te gebruiken. Verder controleerden we ook voor de uiteen-
lopende ontwikkelingen van bijdragen en straffen over de rondes door 
algemene en conditiespecifieke dummy’s voor rondes 2 tot en met 6 toe 
te voegen. Door Tobit-regressies te gebruiken, werd rekening gehouden 
met het feit dat bijdragen en straffen niet elke willekeurige waarde kun-
nen aannemen, maar niet kleiner kunnen zijn dan 0 en niet groter dan 
respectievelijk 20 en 10. Verder werd rekening gehouden met de afhan-
kelijkheid van de observaties in een groep van achttien door te clusteren 
op deze groepen en robuuste standaardfouten te schatten.
 Tabel 3 toont het regressieresultaat voor de bijdragen aan het publiek 
goed. De regressie bevestigt het resultaat van figuur 3. Ze laat zien dat 
in ronde 1 de bijdragen tussen de verschillende condities nauwelijks 
verschillen (zie niet-significante conditiedummy’s) en dat de dynamiek 
verschilt tussen C13 en de andere condities (zie significante interacties 
tussen condities en rondes). Van de socio-demografische variabelen ver-
schillen de meeste niet significant van nul. Het interessantst is daar-
bij misschien dat er – in tegenstelling tot andere studies (zie boven) – 
noch een effect van leeftijd noch een effect van man of vrouw zijn op 
de bijdragen aan het publieke goed werd gevonden. Echter, de dummy 
voor basisonderwijs is marginaal significant positief, wat erop wijst dat 
mensen met een lagere opleiding een neiging hebben om meer aan het 
publieke goed bij te dragen. Dit resultaat is in tegenstelling tot de resul-
taten van Glaeser e.a. (2000), maar is consistent met bevindingen van 
Gächter & Herrmann (2011). Verder blijkt uit de regressie dat deelnemers 
in opleiding (studenten en scholieren) significant minder bijdragen en 
dat dit effect minder wordt naarmate de leeftijd stijgt. Het resultaat dat 
deelnemers in opleiding minder bijdragen dan de referentiecategorie is 

Samenwerking in sociale dilemma’s.indd   93 28-11-12   10:14



94

arno riedl

in scherpe tegenstelling tot de bewering van Levitt & List (2007) en List 
(2009) dat studenten pro-socialer zijn ingesteld dan deelnemers uit de 
niet-studentenpopulatie. 
 In het experiment had straffen voor degene die strafte geen directe 
baten. Daarom kan het uitdelen van strafpunten eveneens als een bij-
drage aan een publiek goed worden gezien. Immers, het zijn in eerste 

Tabel 3 Tobit-regressie – bijdragen aan publiek goed en socio-demografische 
 variabelen

afhankelijke variabele: robuuste
standaard- 

foutbijdragen aan het publieke 
goed

coëfficiënt z P > |z|

constante 7,308 1,7406 4,20 0,000

C00dummy 0,135 0,8652 0,16 0,876

C11dummy 0,815 0,8124 1,00 0,316

C31dummy -0,459 0,8875 -0,52 0,605

C33dummy 1,080 1,0185 1,06 0,289

ronde 0,204 0,1354 1,50 0,133

ronde × C00dummy -1,189 0,2590 -4,59 0,000

ronde × C11dummy -1,062 0,2026 -5,24 0,000

ronde × C31dummy -1,108 0,2463 -4,50 0,000

ronde × C33dummy -0,765 0,3099 -2,47 0,014

leeftijd (in jaren) 0,006 0,0233 0,25 0,805

man 0,501 0,4043 1,24 0,215

hoogste opleiding: basisonderwijs 
(dummy) 2,179 1,2510 1,74 0,082

hoogste opleiding: universiteit 
(dummy) 0,194 0,5488 0,35 0,723

lidmaatschaap in 
vrijwilligersorganisatie (dummy) 0,144 0,4960 0,29 0,771

tijd besteed aan maatschappelijk 
werk -0,079 0,1279 -0,62 0,535

niet religieus (dummy) 0,605 0,4958 1,22 0,222

enig kind (dummy) -1,246 0,8149 -1,53 0,126

in opleiding (dummy) -5,516 2,4267 -2,27 0,023

leeftijd × in opleiding 0,218 0,0970 2,25 0,025

verkiezingen – ja (dummy) 1,152 0,9378 1,23 0,219

aantal keuzes 3894

Wald X 2(19) 232,96

Prob > X 2 0,0000

log pseudo-likelihood -11477,264

(standaardfouten aangepast voor afhankelijkheid van data in groepen van 18)
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instantie andere deelnemers die van het straffen profijt hebben; name-
lijk degenen die de gestrafte later tegenkomen. Daarom verwachtten we 
dat ook het straffen met soortgelijke socio-demografische variabelen 
correleert als de directe bijdragen aan het publieke goed. Daarnaast con-
troleerden we in de regressies over straffen ook voor directe en conditie-
specifieke effecten van negatieve en positieve afwijkingen in bijdragen.
 Tabel 4 toont het regressieresultaat voor gegeven strafpunten. De 
geschatte coëfficiënten voor de negatieve en positieve afwijkingen in bij-
dragen aan het publiek goed bevestigen de resultaten die terug te vinden 
zijn in tabel 1. Het aantal strafpunten is significant positief gecorreleerd 
met de negatieve afwijking in bijdragen van de gestrafte en er zijn maar 
kleine en op zijn hoogst marginaal significante verschillen tussen de con-
dities (zie interacties van negatieve afwijking met de conditiedummy’s). 
Het regressieresultaat bevestigt ook dat positieve afwijkingen in de bij-
dragen nauwelijks gecorreleerd zijn met straffen (zie variabele positieve 
afwijking en haar interactie met de conditiedummy’s). In tegenstelling 
tot de regressie voor de bijdragen aan het publieke goed (tabel 3) hebben 
nu leeftijd en sekse wel een significante invloed op straffen. Het blijkt 
dat oudere mensen meer geneigd zijn om niet-coöperatief gedrag te 
straffen en dat mannen meer straffen dan vrouwen. Maar de variabelen 
die in de regressie voor bijdragen aan het publieke goed (tabel 3) signifi-
cante waren, zijn nu niet of minder significant. Zo blijkt dat lager opge-
leide deelnemers niet significant meer straffen en er is ook geen signifi-
cant interactie-effect tussen in opleiding zijn en leeftijd. Er is echter nog 
steeds een significant, hoewel alleen marginaal, negatief effect van in 
opleiding zijn. Studenten en scholieren dragen dus niet alleen minder 
bij aan het publieke goed, ze zijn ook minder bereid om niet-coöperatief 
gedrag te straffen. Dit duidt erop dat studenten en scholieren niet alleen 
minder geneigd zijn om zich coöperatief te gedragen maar ook minder 
bereid zijn om coöperatief gedrag van anderen af te dwingen.

4.  Conclusies
In deze bijdrage werd een publiekgoedexperiment zonder en met de 
mogelijkheid tot straffen besproken. Het experiment bouwt voort op de 
studies van Fehr & Gächter (2000, 2002), maar voegt hier twee belangrijke 
elementen aan toe. Ten eerste, werden de kosten van straffen voor dege-
ne die straft en degene die wordt gestraft systematisch gevarieerd. Dit 
maakte het mogelijk om de robuustheid van resultaten in eerdere expe-
rimenten te testen en de grenzen van het succes – in termen van verhoog-
de coöperatie en efficiëntie – van het zogenoemde altruïstisch straffen 
op te zoeken. Ten tweede werd het experiment niet met de gebruikelijke 
studentenpopulatie maar met een veel bredere populatie uitgevoerd. Via 
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Tabel 4 Tobit-regressie – gegeven strafpunten en socio-demografische variabelen

afhankelijke variabele: robuuste
standaard- 

foutgegeven strafpunten coëfficiënt z P > | z |

constante -3,068 1,4497 -2,12 0,034

C11dummy -0,957 0,7677 -1,25 0,212

C31dummy -5,462 0,7719 -7,08 0,000

C33dummy -1,869 0,6029 -3,10 0,002

ronde -0,23 0,0872 -2,67 0,008

ronde × C11dummy 0,122 0,1354 0,90 0,366

ronde × C31dummy 0,302 0,1500 2,01 0,044

ronde × C33dummy -0,037 0,1146 -0,33 0,744

negatieve afwijking 0,374 0,0379 9,88 0,000

negatieve afwijking × C11dummy -0,085 0,0495 -1,71 0,087

negatieve afwijking × C31dummy -0,010 0,0733 -0,13 0,893

negatieve afwijking × C33dummy -0,127 0,0695 -1,82 0,068

positieve afwijking 0,007 0,0509 0,13 0,893

positieve afwijking × C11dummy -0,120 0,0588 -2,04 0,041

positieve afwijking × C31dummy -0,158 0,0948 -1,67 0,096

positieve afwijking × C33dummy -0,098 0,0847 -1,15 0,250

leeftijd (in jaren) 0,036 0,0173 2,08 0,037

man 0,732 0,3748 1,95 0,051

hoogste opleiding: basisonderwijs 
(dummy) 1,226 1,1599 1,06 0,291

hoogste opleiding: universiteit 
(dummy) -0,356 0,3293 -1,08 0,280

lidmaatschaap in 
vrijwilligersorganisatie (dummy) -0,357 0,3932 -0,91 0,364

tijd besteed aan maatschappelijk 
werk -0,061 0,1278 -0,48 0,632

niet religieus (dummy) -0,415 0,3391 -1,22 0,221

enig kind (dummy) 0,378 0,6836 0,55 0,580

in opleiding (dummy) -4,398 2,5575 -1,72 0,085

leeftijd × in opleiding 0,166 0,1105 1,50 0,134

verkiezingen – ja (dummy) -0,249 0,7659 -0,33 0,745

aantal keuzes 6576

Wald X 2 1289,36

Prob > X 2 0,0000

log pseudo-likelihood -5577,3086

(standaardfouten aangepast voor afhankelijkheid van data in groepen van 18)
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Internet kon elke Nederlandstalige persoon met een internetaansluiting 
aan het experiment meedoen. Dit leverde een unieke deelnemerspool 
op met sterk uiteenlopende socio-demografische achtergronden. Door 
de diversiteit in de deelnemerspool kon de robuustheid van altruïstisch 
straffen ook ten opzichte van de deelnemerspopulaties worden getoetst. 
Verder kon de door sommige sceptici (Levitt & List, 2007) opgestelde 
hypothese worden getoetst, dat studenten a priori pro-socialer zijn dan 
niet-studenten en dat daarom experimenten met studenten een te posi-
tief beeld geven van pro-sociale neigingen van mensen. De grote variëteit 
in socio-demografische achtergronden kon worden benut om te toet-
sen of bepaalde karakteristieken, zoals leeftijd en vrouw zijn, voor het 
gedrag in publiekgoedproblemen met of zonder straffen een rol spelen.
 De gevonden resultaten bevestigen dat niet-coöperatief gedrag vaak 
wordt gestraft, ook als het geen direct profijt oplevert voor degene die 
straft en dat zulk altruïstisch gedrag dus niet tot studenten beperkt is. 
De gevonden resultaten tonen echter ook aan dat altruïstisch straffen 
alleen een positief effect op coöperatie heeft als het relatief goedkoop is 
voor degene die straft en relatief kostbaar voor degene die wordt gestraft. 
Zo heeft straffen helemaal geen effect op het gedrag in het publiekgoed-
probleem als het degene die straft evenveel (of meer) kost als degene 
die wordt gestraft. In dat geval is het coöperatieve gedrag in een groep 
met mogelijkheid tot straffen niet te onderscheiden van het coöperatie-
niveau in groepen zonder de mogelijkheid te straffen.
 Een ander belangrijk resultaat ten opzichte van de wenselijkheid van 
straffen als instrument om groepen tot coöperatief gedrag te bewegen 
is, dat straffen over het algemeen – gemeten in verdiensten – niet tot 
hogere welvaart leidt. Integendeel zelfs. In alle condities met de moge-
lijkheid tot straffen waren de gemiddelde verdiensten lager dan in de 
conditie zonder straffen. In de enige conditie waar straffen tot meer coö-
peratie leidde was, om coöperatie op niveau te houden, zelfs zoveel straf 
nodig dat de verdiensten lager waren dan de laagste verdiensten zonder 
straffen waren geweest. Zulke averechtse of niet-effectieve uitwerkingen 
van sancties werden ook gevonden in andere socialedilemmaexperimen-
ten. Reuben & Riedl (2009) toetsten bijvoorbeeld het effect van straffen 
in publiekgoedexperimenten waar deelnemers niet dezelfde maar ver-
schillende baten van het publieke goed genoten. Een van de hoofdbe-
vindingen van het onderzoek was dat straffen veel minder effectief is in 
groepen waar de baten van het publieke goed verschillen dan in groepen 
waar iedereen dezelfde baten heeft. Een ander voorbeeld waar de moge-
lijkheid tot straffen averechts werkte, is het vertrouwensexperiment van 
Fehr & Rockenbach 2008, waar sancties als oneerlijk worden aangezien. 
Sammenvattend tonen deze resultaten aan dat de neiging tot straffen 
van niet-coöperatief gedrag niet altijd tot een efficiënt en welvaartsver-
hogend resultaat leidt.
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 Voor de in de inleiding genoemde maatschappelijke problemen bete-
kenen de gevonden resultaten dat het toestaan van of aanzetten tot indi-
vidueel straffen van niet-coöperatief gedrag (helaas) niet de oplossing 
onder alle omstandigheden is. Het effect en de efficiëntie is duidelijk 
sterk afhankelijk van de kosten en gevolgen die met het straffen gepaard 
gaan. Het is daarom belangrijk om voor bestaande sociale dilemma’s uit 
te zoeken wat de waarschijnlijkste kosten en gevolgen zijn. Als blijkt dat 
die parameters zodanig zijn dat er een grote kans is dat het toelaten 
van individueel straffen niet tot positieve welvaartseffecten zal leiden, 
dan is het aan te bevelen om naar meer institutionele oplossingen te 
zoeken. Omdat het centraal opzetten van institutionele oplossingen 
veelal gepaard gaat met hoge transactiekosten, is het belangrijk om te 
bestuderen onder welke omstandigheden effectieve instituties ook bot-
tom-up kunnen worden gesticht en wat hun effecten op de welvaart zijn 
(Kosfeld, Okada & Riedl, 2009).
 Een belangrijk resultaat voor experimenteel onderzoek in het alge-
meen, en het experimentele onderzoek naar pro-sociaal gedrag in het 
bijzonder, is dat het gedrag van de overwegend niet-studenten-deelne-
mers zich kwalitatief niet onderscheidde van studenten-deelnemers in 
vergelijkbare andere experimenten. Bovendien toonden regressie-analy-
ses aan dat studenten en scholieren in het deelnemerspool zich eerder 
minder coöperatief opstelden dan de rest van de deelnemers. Studenten 
en scholieren droegen minder bij aan het publieke goed en waren ook 
minder geneigd om niet-coöperatief gedrag te straffen. Een implicatie 
daarvan is dat de – in experimenten met studenten – gemeten bereid-
heid tot coöperatief gedrag een ondergrens lijkt te zijn voor de bereid-
heid van coöperatief gedrag in de algemene bevolking. In elk geval is 
het – op basis van de hier gepresenteerde resultaten – onwaarschijnlijk 
dat het coöperatief gedrag van mensen in het algemeen wordt overschat, 
door alleen gebruik te maken van experimenten met studenten. Deze 
inzicht is ook in overeenstemming met uitkomsten van een recent expe-
riment waar werd aangetoond dat studenten die guller zijn bij het geven 
aan goede doelen in het veld niet vaker aan experimenten meedoen en 
dat studenten in vertrouwensexperimenten eerder minder dan meer 
betrouwbaar zijn dan een sample uit de algehele bevolking (Falk e.a. 
2011).
 Een verrassend resultaat is dat de gemeten socio-demografische ach-
tergronden en andere controlevariabelen, zoals vrijwilligerswerk, een 
vrij beperkte rol spelen in het verklaren van de variatie aan bijdragen aan 
het publieke goed en het straffen van niet-coöperatief gedrag. In eerdere 
experimenten werd, bijvoorbeeld, aangetoond dat respectievelijk oudere 
mensen en vrouwen coöperatiever zijn dan respectievelijk jongeren en 
mannen. In de hier onderzochte deelnemerspool is dat niet het geval 
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en voor de sekse geldt gedeeltelijk zelfs het tegenovergestelde. Er zijn 
leeftijd- noch sekse-effecten op coöperatie op zich gevonden, maar wel 
een direct effect van leeftijd en sekse op de neiging van het straffen van 
niet-coöperatief gedrag. Mensen van hogere leeftijd en mannen delen 
meer straffen uit dan jongere en vrouwelijke deelnemers. Dit duidt erop 
dat de neiging tot afdwingen van coöperatief gedrag met de leeftijd toe-
neemt en sterker is voor mannen dan voor vrouwen. Verder werd gevon-
den dat mensen met de laagste opleiding significant coöperatiever zijn. 
Alle anderen variabelen bleken niet significant.
 Kort samengevat toont dit experiment onder Nederlanders aan dat 
de neiging tot altruïstisch straffen een wijdverbreide motivatie van men-
sen is om coöperatief gedrag af te dwingen, maar dat het alleen onder 
zeer specifieke omstandigheden ook een gunstig effect op welvaart 
heeft. Verder is er kwalitatief weinig verschil tussen het gedrag van een 
pure studentenpopulatie en een meer representatieve deelnemersgroep. 
Kwantitatief gezien blijken studenten en scholieren zelfzuchtiger te zijn 
dan de rest van de deelnemers.

Noten
1 Arno Riedl: CESifo, IZA en Afdeling Algemene Economie 1, Maastricht University, 

P.O. Box 616, 6200 MD Maastricht; e-mail: a.riedl@maastrichtuniversity.nl. Deze 
bijdrage is gebaseerd op Egas & Riedl (2008). Het experiment werd administra-
tief en financieel ondersteund van VPRO/wetenschap en was onderdeel van het 
NWO project ‘Simultaneous evolution of social norms and social behaviour: a 
combined theoretical and experimental approach’. Onderzoeksassistentie werd 
verleend door Pieter van Beek, Laura van Geel en ‘De Praktijk’. Ik dank in het 
bijzonder Ineke Maas en Vincent Buskens voor hun kritische opmerkingen op 
eerdere versies en het corrigeren van mijn Nederlands.

2 Aan de uiteindelijke titel gingen lange discussies vooraf tussen de wetenschap-
pers die voorstanders waren van een meer neutrale titel en de sponsors van de 
VPRO die voorstanders waren van een meer ‘aantrekkelijke’ titel. Er valt voor 
beide meningen iets te zeggen. Aan de ene kant was het de bedoeling om zo 
veel mogelijk mensen te verleiden om zich aan te melden, maar aan de andere 
kant was het belangrijk om een selectie-effect zo veel mogelijk te vermijden en 
ook om geen specifieke verwachtingen te creëren. De gekozen titel was een com-
promis. De titel verwijst naar geld verdienen en trok daardoor misschien eerder 
mensen aan die in geld geïnteresseerd waren. Dit is niet noodzakelijk een nadeel 
omdat het een soms geuite kritiek pareert. Namelijk dat bij dit soort experimen-
ten vooral mensen met een pro-sociale instelling meedoen (zie ook Falk, Meier & 
Zehnder, 2011).

3 Er werden meer mensen ingeloot en uitgenodigd dan daadwerkelijk nodig 
waren voor het experiment, omdat er rekening mee werd gehouden dat – net 
als bij laboratoriumexperimenten – niet iedereen die zich had aangemeld ook 
daadwerkelijk zou willen meedoen en succesvol zou inloggen.

4 Een enkeling viel bij deze stap dan ook af.
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