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Samenvattingg (summary in Dutch) 

HoofdstukHoofdstuk 1. Inleiding 

Inn de laatste twee decennia zijn emoties een belangrijk object van studie geworden 

binnenn de psychologische wetenschap. Emoties blijken een belangrijke rol te spelen in 

verschillendee psychologische processen, zoals bijvoorbeeld leergedrag, aandacht, percep-

tie,, creativiteit, en het opslaan en reproduceren van informatie uit het geheugen. Recent 

neurologischh onderzoek suggereert zelfs dat emoties essentieel zijn voor het maken van 

rationelee keuzes. Economen daarentegen hebben emoties vrijwel genegeerd in hun 

onderzoekk naar het economisch handelen. Het doel van dit proefschrift is om met behulp 

vann een aantal laboratoriumexperimenten te onderzoeken hoe emoties het economisch 

gedragg van mensen beïnvloeden. In ieder experiment worden de deelnemers 

geconfronteerdd met een keuzeprobleem dat op een eenvoudige, abstracte, maar essentiële 

manierr een belangrijke economische situatie representeert. De keuzeproblemen die 

wordenn onderzocht in dit proefschrift hebben betrekking op belastingheffing, investeren, 

biedenn in veilingen en onderhandelingen. Ieder experiment kan worden beschouwd als 

eenn realistisch economisch keuzeprobleem aangezien deelnemers betaald worden op 

basiss van hun beslissingen en gemiddeld per uur evenveel (of meer) verdienen als buiten 

hett laboratorium (deelnemers verdienen gemiddeld minimaal hun zogeheten 'opportunity 

costs'). . 

HoofdstukHoofdstuk 2. Emotietheorie en meten 

Hoofdstukk twee geeft een kort overzicht van de relevante psychologische literatuur. Er 

wordtt een antwoord gegeven op de vraag hoe emoties worden gedefinieerd. Emoties 

ontstaann wanneer een individu een bepaalde gebeurtenis evalueert als relevant voor haar 

off  zijn persoonlijke belangen. Als belangen worden bevorderd, dan ontstaan positieve 

emoties.. Als belangen worden geschaad, dan ontstaan negatieve emoties. Positieve 

emoties,, zoals vreugde of opluchting, worden als plezierig ervaren terwijl negatieve 
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emoties,, zoals boosheid of verdriet, als onplezierig worden ervaren. Emoties hebben 

daaromm een directe invloed op het welzijn of ervaren nut. Een belangrijke eigenschap van 

emotiess is dat ze cognitief niet doordringbaar zijn: men kan emoties niet kiezen, gegeven 

bepaaldee stimuli die relevant zijn voorde persoonlijke belangen. 

Inn de emotieliteratuur zijn grofweg twee manieren om emoties te definiëren. Ten 

eerstee kunnen emoties worden gedefinieerd in termen van zogeheten actietendensen 

(lichamelijkee componenten). Een actietendens is de aandrang of bereidheid om een 

bepaaldee actie uit te voeren, bijvoorbeeld toenadering of vermijding. Een belangrijke 

eigenschapp van actietendensen is dat "ze roepen om aandacht en onmiddellijke 

uitvoering.. (...) actietendensen zijn programma's die een voorrangspositie hebben in de 

besturingg van gedrag en informatieverwerking"(Frijda, 1986, p.78). Of een actietendens 

wordtt uitgevoerd, hangt af van de zogeheten regulatiefase waarin het individu de 

consequentiess van het uitvoeren van een actietendens evalueert. Ten tweede kunnen 

emotiess worden gedefinieerd in termen van mentale componenten, dat wil zeggen de 

conditiess die ten grondslag liggen aan hun opwekking (zie Ortony et al., 1988). Deze 

benaderingg houdt in dat emoties gelijk zijn aan hetgeen ze veroorzaakt. Boosheid 

bijvoorbeeldd wordt gedefinieerd als de actie van een ander individu die men afkeurt en 

diee ongewenste gevolgen heeft voor het eigen belang. Schaamte wordt gedefinieerd als 

eenn eigen actie die wordt afgekeurd. 

Verderr wordt in hoofdstuk twee een aantal belangrijke aspecten van emoties 

besproken,, zoals intensiteit, duur, relatie met stemming en effecten op cognitie en gedrag. 

Tott slot wordt het meten van emoties besproken. In principe kunnen emoties worden 

gemetenn in termen van gedrag (bijvoorbeeld gezichtsuitdrukkingen), fysiologie (bijvoor-

beeldd hartslag of galvanische huidreactie) of subjectieve beleving (bijvoorbeeld het zich 

bewustt zijn van bepaalde fysiologische veranderingen). Hoewel iedere vorm van meting 

zijnn beperkingen heeft, is het in kaart brengen van de subjectieve beleving met behulp 

vann vragenlijsten ('self-reports') de meest gebruikte methode binnen de 

emotiepsychologiee en wordt deze over het algemeen beschouwd als zeer bruikbaar en 

waardevol.. Omdat vragenlijsten ook goedkoop, efficiënt en gemakkelijk te 

implementerenn zijn in een economisch experiment (zonder veel verlies van experimentele 

controle)) is voor het onderzoek in dit proefschrift gekozen voor dit meetinstrument. 
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HoofdstukHoofdstuk 3. De 'power-to-take' experimenten 

Inn hoofdstuk 3 worden drie experimenten besproken waarin het zogeheten 'power-to-

take'' spel centraal staat. Dit spel modelleert op een eenvoudige doch essentiële manier 

situatiess waarin een speler de mogelijkheid heeft een claim te leggen op de schaarse 

middelenn van een andere speler. Het power-to-take spel is interessant vanuit economisch 

perspectieff  omdat het belangrijke aspecten van belastingheffing, 'principal-agent' relaties 

enn monopolieprijsvorming omvat. Het spel, dat wordt gespeeld door twee spelers, bestaat 

uitt twee fasen. Beide spelers beschikken elk over een eigen geldbedrag. In de eerste fase 

heeftt de ene speler (de 'take authority') de mogelijkheid om een claim te leggen op het 

geldbedragg van de andere speler (de 'responder'). In de tweede fase heeft de responder de 

mogelijkheidd om zijn of haar eigen geldbedrag deels of helemaal te vernietigen. De 

overdrachtt vindt plaats op basis van het geldbedrag van de responder dat is overgebleven 

naa fase 2. In de experimenten wordt bestudeerd hoe emoties het gedrag van de responder 

beïnvloeden.. Uit de resultaten blijkt dat de hoogte van de claim positief gerelateerd is aan 

dee intensiteit van negatieve emoties zoals irritatie, minachting en afgunst, en negatief aan 

dee intensiteit van positieve emoties zoals blijheid en vreugde. Verder blijkt dat de 

beslissingg om het eigen geldbedrag te vernietigen wordt gestuurd door negatieve emoties 

enn dat responders het gehele geldbedrag vernietigen als de intensiteit van negatieve 

emotiess hoog is. Behalve de claim blijkt ook de verwachting van de responder ten 

aanzienn van de claim de kans op vernietiging te bepalen. Met name responders die 

optimistischh zijn, dat wil zeggen zij die een lagere claim verwachten dan de werkelijke 

claim,, vernietigen hun geldbedrag. Omdat het vernietigen van schaarse middelen 

inefficiëntt is, wordt een nieuwe bron van efficiëntiekosten geïdentificeerd ('emotional 

hazard').. Tot slot blijkt dat deze efficiëntiekosten robuust zijn en ook optreden wanneer 

groepenn het power-to-take spel spelen of wanneer individuen eerst hun eigen geldbedrag 

moetenn verdienen door het uitvoeren van een computertaak. 

HoofdstukHoofdstuk 4. Risico nemen 

Hoofdstukk vier bestaat uit twee studies naar besluitvorming met risico. In de eerste studie 

staatt de vraag centraal hoe geanticipeerde en acute emoties investeringsbeslissingen 
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beïnvloeden.. In het experiment krijgt iedere deelnemer een geldbedrag dat verdeeld dient 

tee worden over twee projecten. Het ene project geeft altijd een zekere opbrengst 

(vergelijkbaarr met een deposito), terwijl er bij het andere project een kans is op een extra 

opbrengstt maar tegelijkertijd een kans dat de investering verloren gaat (vergelijkbaar met 

eenn aandeel). Uit de resultaten blijkt dat als er een globaal risico wordt geïntroduceerd -

datt wil zeggen een risico dat onafhankelijk is van de investeringsbeslissing van een 

individu,, bijvoorbeeld een politiek risico - het gemiddeld investeringsniveau substantieel 

vermindert.. Daarnaast blijkt dat als individuen moeten werken voor het geldbedrag dat zij 

dienenn te verdelen over de twee projecten het gemiddeld investeringsniveau eveneens 

substantieell  vermindert. Deze resultaten zijn noch in lijn met de vigerende theorie 

('expectedd utility theory') noch met bestaande psychologisch georiënteerde theorieën 

overr besluitvorming onder onzekerheid. Verder wordt in hoofdstuk vier de economische 

relevantiee van deze resultaten besproken en wordt een verklaring gegeven waarin 

rekeningg wordt gehouden met de rol van acute en geanticipeerde emoties. Vervolgens 

wordtt er een alternatieve (op emoties gebaseerde) verklaring gegeven voor de resultaten 

vann een aantal gerelateerde studies naar het zogeheten 'common ratio' effect. Tot slot 

wordtt kort besproken hoe individuen reageren op een substantieel hoger globaal risico en 

off  het anticiperen op toekomstige emoties invloed heeft op acute emoties in het heden. 

Inn de tweede experimentele studie van hoofdstuk vier wordt onderzocht hoe 

emotiess het bieden beïnvloeden in een zogeheten 'first-price sealed bid' veiling. In dit 

experimentt moet iedere deelnemer bieden in twee veilingen die ieder bestaan uit 35 

ronden.. Emoties worden geïnduceerd door iedere deelnemer na de eerste veiling bloot te 

stellenn aan een door het toeval bepaalde economische schok die ofwel positief ofwel 

negatieff  is. Een positieve schok betekent dat de verdiensten uit de eerste veiling worden 

vermenigvuldigdd met een factor k>l, en aangevuld met een vast bedrag. Een negatieve 

schokk betekent dat de verdiensten uit de eerste veiling worden gedeeld door factor k. Uit 

dee resultaten blijkt dat de economische schok een significant effect heeft op de 

gerapporteerdee emoties en stemming van deelnemers. Verder blijkt dat er een relatie is 

tussenn de gerapporteerde emoties (stemming) en het biedgedrag in de tweede veiling. 

Deelnemerss die in een slechte stemming zijn bieden significant hoger in de tweede 

veilingg dan in de eerste veiling, terwijl deelnemers die in een goede stemming zijn hun 
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biedgedragg niet veranderen. In het kader van een aantal relevante psychologische studies 

wordenn twee interpretaties voor dit resultaat gegeven. De eerste interpretatie is in termen 

vann risicopreferenties, terwijl de tweede interpretatie is in termen van het transformeren 

vann objectieve waarschijnlijkheden. 

HoofdstukHoofdstuk 5. Afkoelen en onderhandelen 

Inn hoofdstuk vijf wordt in de context van een onderhandelingsexperiment onderzocht in 

hoeverree emoties en hun effect op het gedrag robuust zijn met betrekking tot het 

verstrijkenn van tijd. Dit is een interessant vraagstuk omdat in veel economische 

keuzesituatiess individuen de mogelijkheid hebben om hun beslissingen uit te stellen. 

Dezee beslissingen zouden daardoor minder impulsief en minder door emoties bepaald 

kunnenn zijn. In het experiment spelen deelnemers eenmalig het zogeheten ultimatum 

spel,, waarbij een vast geldbedrag verdeeld moet worden over twee deelnemers. In de 

eerstee fase van dit spel doet de ene deelnemer een voorstel hoe het geldbedrag verdeeld 

wordt.. In de tweede fase kan de andere deelnemer het voorstel accepteren, dan wel 

verwerpen.. Als het voorstel wordt geaccepteerd, dan wordt het geldbedrag verdeeld 

conformm het voorstel. Als het voorstel wordt verworpen, dan ontvangen beide deelnemers 

niets.. Er zijn twee experimentele condities. In de eerste conditie krijgt een deelnemer het 

voorstell  van de ander te zien en moet direct besluiten het te accepteren of te verwerpen. 

Inn de tweede conditie krijgt een deelnemer eveneens het voorstel van de ander te zien 

maarr mag pas na een 'pauze' van één uur besluiten het voorstel te accepteren of te 

verwerpen.. In de pauze doen deelnemers mee aan een ander experiment dat niet 

gerelateerdd is aan het ultimatum spel. Met behulp van deze tweede conditie kan 

onderzochtt worden of emoties, in dit geval opgewekt door het voorstel, minder intens 

wordenn als gevolg van het verstrijken van de tijd. Uit de resultaten blijkt dat negatieve 

emotiess sterk samenhangen met de beslissing om een voorstel te verwerpen. Daarnaast 

blijktt dat de pauze van één uur noch een effect heeft op het gedrag noch op de 

gerapporteerdee emoties. Deze resultaten suggereren dat emoties robuust kunnen zijn met 

betrekkingg tot hun effect op het gedrag omdat zij weer opgewekt worden op het moment 

datt een keuze gemaakt dient te worden. 
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HoofdstukHoofdstuk 6. Samenvatting, evaluatie en verder onderzoek 

Hoofdstukk zes begint met een korte samenvatting van voorafgaande hoofdstukken. 

Daarnaa volgt een evaluatie van de experimentele resultaten. Met name staat de vraag 

centraall  welke ingrediënten nodig zijn om de rol van emoties in het economische gedrag 

beterr te kunnen beschrijven. Op basis van de experimentele resultaten wordt betoogd dat 

dee volgende vijf ingrediënten van belang zijn, maar genegeerd worden door traditionele 

kosten-batenn modellen: (1) De presentatie of samenstelling ('framing') van het 

beslissingsprobleemm bepaalt mede welke emoties worden opgewekt en met welke 

intensiteit.. (2) De specifieke emotie en specifieke institutie waaronder het gedrag 

plaatsvindtt bepalen mede hoe het gedrag wordt beïnvloed. (3) Naarmate de intensiteit van 

eenn emotie toeneemt zal het waarschijnlijker worden dat de emotie andere motivaties en 

overwegingenn in het besluitvormingsproces zal domineren. (4) Er dient een onderscheid 

tee worden gemaakt tussen geanticipeerde emoties, die andere cognities of motivaties niet 

beïnvloeden,, en acute emoties die, indien voldoende sterk, andere cognities en motivaties 

kunnenn verstoren. (5) Emoties hebben een directe invloed op het welzijn of ervaren nut, 

diee los staat van hun effect op het gedrag en eventuele daarmee samenhangende 

efficiëntiekosten.. Tot slot wordt in hoofdstuk zes een aantal suggesties gedaan voor 

verderr (experimenteel) onderzoek naar emoties binnen de economische wetenschap. 
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