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Samenvatting

Bij het aanpakken van dit proefschrift was mijn eerste ingeving om te begrijpen in
hoeverre het genetische model van evolutie volstaat in het verklaren van sociaal gedrag
bij mensen. De bealngrijkste factor in het genetische model is dat mutatie nieuwe
sociale strategieën genereert onafhankelijk van hun fitness waarde – in tegenstelling
tot culturele evolutie waar een individu strategieën kan elimineren wanneer ze
duidelijk niets opleveren, nog voordat die ze gebruikt. In culturele evolutie is dus een
soort van pre-selectie mogelijk. Ik benadruk dat mijn interesse in het genetische model
gemotiveerd wordt door pluralisme. Ik twijfel er niet aan dat mensen deels gevormd
worden door cultureel leren in sociale situaties.
Als voorbeeld, neem een populatie waarin sociale interacties zich uitspelen in
willekeurige paren van individuen die herhaaldelijk een spel spelen met twee acties
‘samenwerken’ en ‘verlinken’. Twee paradigmatische strategieën in dergelijke spellen
zijn unconditional defector (altijd verlinken) en Tit for Tat (samenwerken in de eerste
ronde en vervolgens imiteren wat de opponent in de vorige ronde deed). De minimale
genetische architectuur voor unconditional defector vereist niets meer dan coderen
voor ‘verlinken’ in elke herhaling van het spel. Een mutatie van zo’n genotype naar Tit
for Tat vereist dan mutatie naar het gebruik van 1) ‘samenwerken’ als alternatieve actie
voor ‘verlinken’ waarbij dit gebruik ook nog 2) afhankelijk moet zijn van de situatie.
Ik benadruk dat dergelijke mutatie een architectuur genereert die conditioneel gedrag
codeert vanuit een architectuur die dat niet doet. Vanuit het andere perspectief van een
fenotypisch niveau bezien kan unconditional defector de strategie zijn van een individu
dat niet in staat is te begrijpen dat ‘samenwerken’ een optie kan zijn. Deze strategie
kan echter ook gekozen worden op basis van een uitgekiende analyse à la homo
economicus. Zo kunnen simpele en uitgekiende individuen zich gelijk gedragen,
hetgeen de vraag opwerpt hoe selectie op beiden zou kunnen verschillen.
De scenario’s die beschreven zijn rond unconditional defector en Tit for Tat geven
aan dat een modelleerder veel vrijheid geniet met betrekking tot het kiezen van de
genetische codering. Deze keuze bepaalt daarmee de types van mutante nakomelingen
die verwacht mogen worden op basis van het genotype van de ouder-strategie (en
mogelijk de daaruit volgende evolutionaire routes). De vrijheid in deze keuze en de
daarmee samengaande modelruimte, leiden er echter toe dat het antwoord op de vraag
of genetische modellen het sociaal gedrag van mensen kan verklaren buiten de
reikwijdte van mijn proefschrift valt. Desalniettemin is de geest van genetisch
modelleren aanwezig in de hoofdstukken zoals samengevat in het volgende.
In een volledig genetisch model van seksuele selectie zijn de voorkeuren voor
paringspartners genetisch bepaald, alsmede het kenmerk waarvan aantrekkingskracht
uitgaat. Als dit aantrekkelijke kenmerk een handicap vormt, dan is het kenmerk
waarvoor deze handicap als signaal dient ook genetisch bepaald. In Hoofdstuk 1
presenteren we zo’n model waar het aantrekkelijke kenmerk/de handicap altruïsme is
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en als signaal dient voor fitness. Altruïsme reduceert de fitness van de altruïst ten
gunste van anderen. Waar het eerste effect karakteristiek is voor handicaps, is het
tweede effect afwezig in niet-altruïsme handicaps. Als voorbeeld, een op zichzelf
onvoldoende fit individu kan mogelijk de handicap tot expressie brengen wanneer
diens fitness voldoende toegenomen is door altruïsme van anderen. De invloed van
dergelijke effecten van altruïsme op de evolutie van altruïstische handicaps door
seksuele selectie is bestudeerd in Hoofdstuk 1. We vinden dat altruïstische handicaps
geselecteerd worden wanneer fitte individuen meer profijt hebben van altruïsme dan
minder fitte individuen; in alle andere gevallen wordt er tegen altruïstische handicaps
geselecteerd.
Een veelgebruikte representatie van fitness is de potentie tot invaderen. Een
voorbeeld daarvan is de strategie die verkiest te stoppen met verdere herhalingen in
herhaalde Prisoner’s Dilemma spellen. Deze optie is geopperd de evolutie van
altruïsme te faciliteren omdat conditionele samenwerkers die deze optie gebruiken
(Out for Tat strategieën) beter in staat zijn om populaties met unconditional defector
individuen te invaderen. Bovendien kunnen loners (die ervoor kiezen nooit mee te
spelen) ook defector populaties invaderen. Na dergelijke invasies kan samenwerking
evolueren omdat samenwerkers zeer goed in staat zijn populaties van loners te
invaderen. Deze route voor de evolutie van samenwerking roept twijfel op over de
persistentie van defector populaties en daarmee over de relevantie van de
eerderbeschreven route. Met behulp van genetische architecturen die coderen voor
algemene sets van strategieën, laten we zien in Hoofdstuk 2 dat stoppen met verdere
herhalingen van het spel lucratief is ten opzichte van wederzijds ‘verlinken’ maar niet
al te lucratief ten opzichte van wederzijds samenwerken. Bovendien laten we zien dat
populaties van Out for Tat strategieën minder resistent zijn tegen invasies dan
populaties van bepaalde klassieke conditionele samenwerker strategieën zoals Tit for
Tat, oftewel: het voordeel van invadeerder wordt vaak gecompenseerd door gevoeliger
te zijn voor invasies van andere strategieën.
Naast selectie bepalen ook het mutatie regime en het recombinatie regime welke
fenotypes verwacht kunnen worden in de volgende generatie. Als evolutiebioloog
beschouw ik deze regimes daarom als bepalende kwaliteiten van genetische
architectuur. In Hoofdstuk 3 bestuderen we het geval van aseksuele populaties die
blootstaan aan frequentie-afhankelijke selectie. We klassificeren daarmee het effect
van mutatie op deze selectie door directe effecten – het fitness effect dat voortkomt uit
interacties met mutanten – te onderscheiden van indirecte effecten – het fitness effect
dat voortkomt uit interacties met afstammelingen van mutanten. Het cruciale van
indirecte effecten is dat afstammelingen van verschillende typen mutanten een
verschillend effect van selectie ondergaan. Door middel van simulaties tonen wij aan
dat indirecte effecten kunnen resulteren in cyclische en chaotische dynamiek in
populaties die naar een evolutionair stabiele toestand zouden evolueren in afwezigheid
van mutatie.
Het bestuderen van adaptatie- processen aan heterogene omgevingen heeft een
lange traditie in de Biologie. In Hoofdstuk 4 laten we zien dat dit concept
geëxtrapoleerd kan worden naar de Economie. Een sociale norm creëert de keuze om
je te houden aan de norm. Deze keuze kan in toenemende mate aantrekkelijk zijn
naarmate meer individuen zich houden aan de norm, bijvoorbeeld omdat het straffen
van diegenen die afwijken van de norm daarmee ook efficiënter wordt. Zulke sociale
normen worden bestudeerd in Hoofdstuk 4 waarin deze norm een heterogene
106

omgeving creëert omdat er een kans bestaat dat het er niet in slaagt zichzelf te
organiseren. Plastische kenmerken zoals conditioneel gedrag zijn vaak de beste vorm
van adaptatie aan dergelijke omgevingen. In het bestudeerde model kan inderdaad een
voorkeur voor houden-aan-de-norm evolueren in de vorm dat individuen zich houden
aan de norm wanneer de norm ontstaat. Houden-aan-de-norm evolueert dan tot een
conditioneel gedrag.
In evolutietheorie richten lijnen van argumentatie zich vaak op opvallende locaties
in adaptieve landschappen – bijvoorbeeld de optima waar evolutionair stabiele
toestanden uit bestaan. Een doelstelling van mijn proefschrift is om de aandacht te
verschuiven naar gebieden buiten deze locaties. Het toevoegen van de mogelijkheid
om te stoppen met verdere herhalingen in het Prisoner’s Dilemma spel, bijvoorbeeld,
verhoogt in sterke mate het aantal strategieën dat door mutatie gegenereerd kan
worden. Onder deze strategieën kunnen zich ook conditionele samenwerkers bevinden
die betere invadeerders zijn van populaties met unconditional defectors uit het
klassieke spel. In Hoofdstuk 2 geven we echter een voorbeeld dat deze strategieën ook
strategieën kunnen bevatten die deze conditionele samenwerkers schade kunnen
toebrengen. Afgezien van dit schadelijke effect kunnen dergelijke strategieën in andere
opzichten behoorlijk onopvallend zijn. In Hoofdstuk 3 stellen we een aanpak voor om
opvallende in onopvallende delen van het adaptieve landschap te integreren in
evolutietheoretische analyses.
Mensen richten zich, als (deels) cultureel evoluerende wezens, op veelbelovende
strategieën en negeren strategieën die duidelijk niets opleveren in sociale situaties. Het
analyseren van een winnende strategie als een evolutionair stabiele strategie ligt dus
dichter bij ons dan het analyseren van een strategie die niet op een piek in het
adaptieve landschap ligt. Een mutatieproces dat mutaties genereert die arbitrair zijn ten
opzichte van fitness of sociale opbrengst (oftewel: het genetische model) komt overeen
met de klassieke zienswijze op de functie van ‘evolutie’ als optimalisatieproces. Het
begrijpen van of en in hoeverre evolutionaire routes verschillen tussen culturele
evolutie en genetische evolutie is naar mijn mening een veelbelovende aanpak voor
onderzoek naar de aard van evolutie als optimalisatieproces.
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