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Waarom we Italianen vertrouwen

In de jaren twintig van de vori-
ge eeuw floreerden de financiële markten. Sowieso was het wel 
een gezellige boel in die roaring twenties, met chique feesten, 
stromende champagne, luxe kleding, grote auto’s en kapitale 
villa’s alom. Geld moest rollen. En anders worden verdubbeld 
op de beurs of met een andere investering. Het was precies het 
juiste moment voor een Italiaanse immigrant om zijn product 
op de markt te brengen. Zijn bedrijf, de Securities Exchange 
Company, beloofde meer dan 50% rendement binnen 45 da-
gen. En inderdaad, mensen die $1250 hadden geïnvesteerd 
kregen binnen een paar weken $2000 terug. Hoe kreeg hij dat 
voor elkaar? De verklaring was simpel; hij gebruikte wat te-
genwoordig arbitrage heet, een techniek waar alle flitshandel 
in wezen op is gebaseerd. Je koopt iets voor een prijs op een 
bepaalde plek in de wereld, terwijl je al weet dat het op een an-
dere plek voor meer geld kan worden verkocht. Tegenwoordig 
bestaan dat soort prijsverschillen op de beurs nog steeds, maar 
het duurt maar enkele milliseconden voordat ze worden ge-
bruikt – gearbitreerd – door de razendsnelle flitshandel. En 
die verdient daar miljarden mee. De arbitrage waar de SEC ge-
bruik van maakte zal ons nu vreemd in de oren klinken. Het 
ging om postzegels, of meer precies om International Reply 
Coupons. Met een IRC kocht je postzegels in land A, die je het 
recht gaven post te sturen vanuit land B, een soort gefrankeer-
de retourenvelop. Je kon die envelop in land B echter ook om-
wisselen voor gelijkwaardige postzegels – en uiteindelijk geld. 
De SEC had een land uitgezocht waar de posttarieven veel la-
ger waren dan in de VS; Italië. Daar gekochte IRC’s konden 
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met wel 400% winst worden verkocht in de Verenigde Staten. 
Geen wonder dat de SEC het geïnvesteerde geld binnen 45 da-
gen met vette winst kon teruggeven. Het nieuws verspreidde 
zich snel. Waar de SEC in februari 1920 was begonnen met een 
inleg van vijfduizend dollar, was dat in mei gegroeid naar een 
half miljoen. In juli stroomden de miljoenen binnen. Mensen 
verkochten al hun bezittingen om mee te kunnen doen.

Natuurlijk was er ook twijfel. Hoe kon de SEC in godsnaam 
zoveel IRC’s omwisselen? En was het niet onethisch om de eco-
nomische malaise van één land – Italië - te misbruiken voor 
exorbitante zelfverrijking in een ander - de VS. Een journalist 
die de SEC beschuldigde van ‘onmogelijke winsten’ kreeg een 
proces aan de broek en moest een half miljoen schadevergoe-
ding betalen. Maar er kwamen meer artikelen die vraagtekens 
zette bij de enorme winsten. En de bal ging rollen. Sommige 
investeerders eisten hun geld terug. De SEC betaalde twee 
miljoen, waarmee een woedende menigte voor het kantoor tot 
kalmte kon worden gemaand. Maar meer artikelen versche-
nen, met bewijzen dat het geld er niet was. Op 11 augustus 
was het sprookje uit. Een voorpagina in de Post ontmaskerde 
de SEC en verklaarde de arbitrage met de IRC’s als oplichting. 
De volgende dag werd de directeur van de SEC in de boeien 
geslagen. Zijn naam was Charles Ponzi.121

Charles Ponzi is de enige oplichter met de dubieuze eer dat 
een vorm van oplichting naar hem is vernoemd. De Ponzi 
Scheme bestaat eruit dat de winst die je uitbetaalt aan een 
eerdere investeerder afkomstig is van de inleg van een latere 
investeerder. Zolang het aantal investeerders groeit, werkt het. 
En kun je zelf ook een flink deel van de winst opstrijken. Maar 
op een gegeven moment valt het uiteraard in elkaar. Ponzi was 
niet de eerste die de truc gebruikte. En ook niet de laatste. De 
meest recente, en tevens grootste Ponzi Scheme uit de geschie-
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denis is die van Bernie Madoff 122, die op een vergelijkbare ma-
nier 18 miljard liet verdampen. Nog even wat anders dan de 20 
miljoen die Ponzi kwijtmaakte.123 In eigen land kennen we de 
tennismecenas uit Hilversum, René van de Berg, die van 1300 
klanten 111 miljoen liet verdwijnen,124 met mooie verhalen 
over honderden procenten rendement op de valutamarkten. 

Waarom trappen mensen hier toch altijd weer in? Waarom 
hebben ze zoveel geloof in een verhaal, in een persoon, in een 
bedrijf, dat ze al hun bezittingen in vertrouwen geven? En dat 
terwijl iedereen weet dat rendementen van honderden procen-
ten per jaar niet kunnen. En als ze al zouden kunnen, waarom 
zou iemand het geheim daarvan dan met andere mensen de-
len? Iedereen met een greintje verstand weet: “if it sounds too 
good to be true, it probably is not true”. En toch. Iedere keer 
weer. Sommige oplichters lukt het zelfs om personen die ze 
al eerder hebben opgelicht, en die dat ook weten, toch weer 
opnieuw kapitalen af te troggelen. Waarom zijn we zo goed 
van vertrouwen, juist bij de mensen die dat vertrouwen het 
minste verdienen? 

Om vertrouwen te meten hebben economen een spel bedacht. 
Het heet het trust game en gaat als volgt. Je speelt het met 
twee personen. Eén daarvan is de investor, de ander de trustee. 
De investor heeft, bijvoorbeeld, 100 euro. Hij mag dat geld mee 
naar huis nemen. Maar wat hij ook kan doen is dat geld – of 
een deel ervan, bijvoorbeeld 20 of 60 euro - aan zijn medespe-
ler geven, de trustee. Alles wat hij aan de trustee geeft wordt 
dan door de spelleider verdrievoudigd. Dus stel dat de investor 
100 euro geeft aan de trustee, dan heeft de trustee daarna 300 
euro. Dan is het de beurt aan de trustee. Ook hij kan besluiten 
het geld mee naar huis te nemen, in dit voorbeeld dus alle 300 
euro. Of hij kan besluiten iets terug te geven aan de investor. 
Maar dat hoeft verder niet. Er is geen enkele druk, want je 
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speelt het spel maar één keer, met een vreemde, die je verder 
daarna ook nooit meer ziet.

Wat zou je doen, als investor? Denk er eens over na. Geef je 
niets aan de trustee? Alles? Iets er tussenin? En dan de trustee? 
Wat zou je doen als je in zijn schoenen stond? Stel je had 100 
euro gekregen, en dat was nu 300 geworden. Zou je de winst 
delen met de investor? Of gewoon keihard alles zelf houden? 
Denk ook daar eens over na…

Als economen, of andere onderzoekers, dit spel spelen met 
proefpersonen komt daar altijd ongeveer hetzelfde uit. En dat 
is dat de investor bijna altijd wel iets investeert, soms weinig, 
soms veel, gemiddeld meestal iets meer dan 50 euro. En wat er 
ook uitkomt, is dat de trustee dit vertrouwen niet beschaamt; 
het geïnvesteerde geld wordt meestal wel teruggegeven, ge-
middeld met nog wat winst erbij, wat ‘rente’ zou je kunnen 
zeggen.125

En dat is vreemd, als je het spel vanuit zuiver rationeel per-
spectief bekijkt. Het spel is juist voor economen zo interes-
sant omdat mensen hierin iets doen wat regelrecht indruist 
tegen de theorie van de homo economicus, de mens die zijn 
eigen winst te allen tijde zal maximaliseren. Want bekijk het 
eens vanuit het perspectief van de trustee. Stel die heeft 100 
euro gekregen, en dat zijn er nu 300. Waarom zou hij daar-
van ook maar één dubbeltje teruggeven aan de investor? Dat 
is een vreemde, die hij daarna nooit meer ziet. Het is zeer ir-
rationeel om de investor iets terug te geven. Dat kost namelijk 
geld waarvan je zeker weet dat je daar niets voor terugkrijgt. 
Doorgaans geven we niet zomaar geld aan vreemden. En dan 
de investor. Die kan ook bedenken dat de trustee zo zal hande-
len. Als de investor uitgaat van de rationeel handelende mens, 
weet hij zeker dat de trustee hem niets zal teruggeven. En dus 
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is het ook voor de investor niet zo handig om te investeren. 
Als beide partijen uitgaan van zuiver rationeel handelen, is de 
uitkomst van het trust game dat er 0 euro wordt geïnvesteerd. 

Maar dat is dus niet wat mensen doen. Die investeren wél in 
het trust game, en geven ook geld terug als trustee. Blijkbaar 
vertrouwen mensen elkaar. Als basis. En ook als ze elkaar 
totaal niet kennen, en elkaar daarna nooit meer zullen zien. 
Dat is misschien irrationeel, maar brengt ons ook veel goeds. 
Aan wederzijds vertrouwen danken we onze cultuur van sa-
menwerken, die waarschijnlijk al miljoenen jaren geleden, op 
de Savannen van Afrika, werd opgestart. In die vroege jaren 
van onze evolutie was samenwerken, en blindelings onderling 
vertrouwen een pure noodzaak om te overleven. We zijn ooit 
begonnen als aaseters, vlees plukkend van de restanten die 
leeuwen en andere roofdieren achterlieten. Op een gegeven 
moment zijn we daar misschien wat brutaler in geworden. Op 
Youtube staat een indrukwekkend filmpje van Maasai die het 
nog steeds zo doen.126 Een troep leeuwen heeft net een buffel 
gevangen, en ze scheuren en trekken dat het een lust is, het 
bloed loopt van de kaken. Maar dan komen drie Maasai man-
nen vastberaden op ze af lopen. De leeuwen richten hun kop 
verontwaardigd op, en grommen wat. Maar de Maasai wijken 
niet, ze lopen door en komen dichterbij. Een leeuw kijkt ze 
nog eens dreigend aan. Maar de mannen geven geen krimp en 
lopen door, als een muur van eensgezindheid. Een van de leeu-
wen vertrouwt het niet, en rent weg. En dan nog een. Ineens 
laten alle leeuwen de buffel voor wat hij is en rennen weg. De 
Maasai grijpen hun kans, en snijden snel een flinke bout van 
de buffel. Dan lopen ze kalm weer weg, de leeuwen in ver-
warring achterlatend. Kun je je voorstellen wat een angst de 
Maasai moeten voelen bij hun brutale actie? Maar vooral: kun 
je je voorstellen wat een blindelings vertrouwen de drie man-
nen moeten hebben in elkaar? Want als een van de drie het te 
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veel wordt en hij er vandoor gaat of zelfs maar twijfelt, is het 
spel uit en zijn de andere twee de klos. Wat we hier de Maasai 
zien doen is misschien wel de reden dat vertrouwen zo diep 
verankerd zit in ons brein. We vertrouwen onze soortgenoten 
blindelings omdat het een instinct is, een automatisme, een 
onbewuste plicht, door de evolutie in onze hersenen gekerfd. 

Als dat zo is, zou je verwachten dat allerlei andere externe 
factoren weinig invloed hebben op de resultaten van het trust 
game. Dat is ook zo. Het is een universeel fenomeen, want 
waar ter wereld het spel ook wordt gespeeld, steeds wordt er 
ongeveer de helft geïnvesteerd.127 Het maakt zelfs niet heel 
veel uit om hoeveel geld het gaat, in alle gevallen lijkt de hoe-
veelheid vertrouwen gelijk. Pas als er echt grote bedragen op 
het spel staan lijken mensen zich een beetje te bedenken. Olof 
Johansson-Stenman trok naar Bangladesh om met bedragen te 
kunnen werken die daar ongeveer een maandsalaris vertegen-
woordigen. Daarmee zakte het percentage dat de investeerder 
inleverde bij de trustee naar 38%.128 Allerlei andere omstan-
digheden rond het spel, zoals de precieze instructies, en of de 
proefleider te weten komt wat je geeft of teruggeeft maken 
verassend genoeg ook niet uit. Het is dus niet zo dat er wordt 
geïnvesteerd en teruggegeven vanuit een soort sociaal wense-
lijk gedrag.

Dat vertrouwen een irrationeel instinct is blijkt ook uit een 
experiment van Tamar Kugler.129 Zij liet proefpersonen (de in-
vestors) kiezen of ze 1, 10 of 20 dollar wilden toevertrouwen 
aan hun medespeler (de trustee). In de eerste variant mocht de 
keuze spontaan en intuïtief worden gemaakt, zoals het altijd 
gaat in het trust game. Er werd gemiddeld $14,75 toevertrouwd 
aan de medespeler. In de tweede variant moesten de proefper-
sonen eerst de consequenties proberen door te rekenen van 
hun keuze: “stel ik investeer $10, dan heeft mijn medespeler 
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straks $30. Hoeveel kans maak ik het geïnvesteerde geld weer 
terug te krijgen?” Voor iedere mogelijke investering moest een 
dergelijk schema worden opgesteld alvorens te kiezen voor een 
inzet van $1, $10 of $20. Het gevolg daarvan was dramatisch. 
Nu werd er gemiddeld nog maar $8,88 ingezet, het onderling 
vertrouwen was drastisch gedaald. Vertrouwen gedijt blijk-
baar niet onder al te veel denk- en rekenwerk. Een goede les 
voor wie probeert het vertrouwen van mensen te winnen met 
cijfers, spreadsheets en andere rationele argumenten.

Sowieso lijkt vertrouwen niet gebaat bij al te veel informatie. 
Constantin Rezlescu 130 gaf, naast het gezicht van de trustee, 
ook informatie die hoogst relevant was voor de keuze van de 
investor: een diagram gaf aan wat de trustee in negen eerdere 
versies aan andere spelers had teruggegeven. Hoe donkerder 
de vakjes, hoe meer er was teruggegeven. Zo kon de investor in 
een oogopslag zijn trustee inschatten: geeft hij het geïnvesteer-
de geld meestal terug of niet? Er waren ‘goede’ diagrammen, 
waarbij er meer dan gemiddeld was teruggeven, en ‘slechte’ 
diagrammen, waarbij er minder dan gemiddeld was terugge-
ven. Het spel werd gespeeld zonder de diagrammen, en met 
een serie goede en slechte diagrammen door elkaar. Zonder 
diagrammen werd gemiddeld 62% van het geld ingezet.131 Dat 
is blijkbaar hoeveel we een ‘vreemde’ toevertrouwen. Als er 
informatie beschikbaar kwam over die ‘vreemde’, en hij dus 
wat bekender werd, gebeurde er iets merkwaardigs. Bij het 
zien van ‘goede’ diagrammen steeg het vertrouwen wel iets, 
maar niet erg veel; het was nu 68%. Het effect van ‘slechte’ 
diagrammen daarentegen was desastreus en liet het vertrou-
wen kelderen naar 24%. Waar positieve informatie dus een 
marginaal effect heeft op het vertrouwen dat we van nature 
hebben in de medemens, heeft negatieve informatie een enor-
me – negatieve - impact. Als we kijken naar het verschil tussen 
het spel zonder en het spel met diagrammen is de conclusie op-
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zienbarend: als we niets weten over onze tegenspeler vertrou-
wen we hem meer (geen diagrammen, vertrouwen: 62%) dan 
wanneer we een mix van positieve en negatieve informatie 
over hem krijgen (goede en slechte diagrammen gemiddeld: 
46%). De verklaring is simpel: negatieve informatie heeft een 
veel sterkere impact op ons vertrouwen dan positieve infor-
matie. Hetzelfde verschijnsel is zichtbaar in trust games waar-
bij meerdere keren tegen elkaar wordt gespeeld. De dynamiek 
is kenmerkend; vertrouwen van de investor neemt geleidelijk 
toe zolang de trustee braaf zijn deel teruggeeft, maar zodra 
deze een keer besluit wat meer voor zichzelf te houden is het 
uit met de pret en keldert het onderling vertrouwen direct.132 
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

Waarom heeft negatieve informatie een veel sterkere invloed 
dan positieve? Herkenbaar is het allemaal wel. Kranten staan 
vol met negatief nieuws, we vinden dat blijkbaar belangrijk. 
Een filmster of politicus kan nog zo populair zijn, een negatief 
nieuwtje kan vrij eenvoudig zijn carrière verwoesten. Recent 
was er de ophef over Tim Hunt, Nobelprijswinnaar en hoog-
leraar aan het beroemde University College in Londen.133 Een 
geliefd wetenschapper, die in allerlei commissies actief was, en 
zich ook na zijn pensionering inzette voor de publieke zaak. 
Hij liet zich aan een tafelrede in Korea, na afloop van een 
conferentie over onder meer de rol van vrouwen in de weten-
schap, de volgende woorden ontvallen: 

“It’s strange that such a chauvinist monster like me has been 
asked to speak to women scientists. Let me tell you about my 
trouble with girls. Three things happen when they are in the 
lab: you fall in love with them, they fall in love with you, and 
when you criticize them they cry. Perhaps we should make 
separate labs for boys and girls? Now seriously, I’m impressed 
by the economic development of Korea. And women scientists 
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played, without doubt, an important role in it. Science needs 
women and you should do science despite all the obstacles, and 
despite monsters like me.” 

Een typisch Engelse zelfrelativerende kwinkslag, vooral als je 
weet dat Hunt zijn vrouw – eveneens vermaard onderzoeker - 
heeft ontmoet in het lab. Na afloop van zijn praatje was er dan 
ook gelach en applaus. Maar er zat een persoon in de zaal die 
het wat minder kon waarderen – of het gewoon niet begreep: 
Connie St. Louis, een Amerikaanse docent journalistiek. Zij 
twitterde dat de befaamde Nobelprijswinnaar seksistische op-
merkingen had gemaakt, en fantaseerde erbij dat iedereen het 
beschamend vond en er een doodse stilte viel (wat later over-
tuigend is weerlegd door een opname). Mevrouw St. Louis kon 
op de BBC en Amerikaanse media breeduit haar verhaal doen 
en Tim Hunt werd direct openbaar gelyncht, vooral door de in 
de Amerika nogal agressieve politieke correctheidsbeweging. 
Bestuurders van het University College liep het, zoals gewoon-
lijk in dit soort zaken, dun door de broek. Die zagen maar één 
uitweg: ontslag voor Tim Hunt. Achteraf is allemaal vast ko-
men te staan hoe het werkelijk zat, en ook dat Hunt juist he-
lemaal geen misogyne seksist was, integendeel. Maar dat deed 
er allemaal niet meer toe. Waar de eerdere negatieve artikelen 
miljoenen lezers trokken, zijn de stukken over de werkelijke 
toedracht, de positieve kant van het verhaal, ergens wegge-
stopt in het tweede katern of in de krochten van internet. 

Ook reputatie komt te voet en gaat te paard. Er is blijkbaar een 
enorme onbalans tussen de impact van negatieve informatie 
ten opzichte van positieve informatie als het om vertrouwen 
gaat. Dat geldt in het trust game, maar ook in het werkelijke 
leven.  Dat heeft een belangrijke consequentie voor een mo-
dern modeverschijnsel: transparantie. Transparantie is het ge-
ven van het eerlijke verhaal. Maar niemand is perfect. Dus 
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bij echte transparantie komt er altijd ook wat vuile was naar 
buiten.134 En omdat negatieve informatie zoveel meer impact 
heeft dan alle positieve punten bij elkaar, kun je je afvragen 
of transparantie wel zo goed is voor het vertrouwen dat we 
hebben in elkaar.

De bankencrisis uit 2008 heeft een enorme krater geslagen 
in het vertrouwen dat mensen hebben in bedrijven, institu-
ties en overheden. Dat is tot op zekere hoogte, en zeker waar 
het de banken betreft, terecht. Maar de oplossing die daar-
voor is bedacht, het recept dat wordt geacht dit vertrouwen 
weer te herstellen, is onbegrijpelijk. Alom is er een roep om 
maximale transparantie, over iedereen en alles. Informatie 
van bedrijven, instanties, overheden, het moet allemaal op ta-
fel komen, op straat worden gegooid. Het klinkt logisch. Als 
we maar alles zien, precies weten hoe elk besluit is genomen, 
welke belangen er spelen, wat de prestaties in het verleden 
zijn geweest, kortom maximaal zijn geïnformeerd, dan is alles 
transparant, en dus goed. Bedrijven omarmen het fenomeen 
transparantie intussen ook zelf, hele werkgroepen en afde-
lingen zijn er, cursussen, workshops, die ons gaan leren hoe 
we maximaal transparant zaken kunnen doen, beleid kun-
nen maken, en besluiten kunnen nemen. Het is een niet meer 
te stoppen trein. Maar afgaande op de kennis die er is over 
hoe vertrouwen werkt is er toch genoeg reden voor twijfel. 
Vertrouwen is irrationeel en niet gebaat bij al te veel denk-
werk. Eén item negatieve informatie kan een massa positieve 
informatie tenietdoen. Als we werkelijk alles weten van een 
persoon,135 van een bedrijf, een politicus, een instantie, hebben 
we dan meer vertrouwen? Stel u hoort dat een bedrijf 93% van 
zijn rekeningen betaalt, denkt u dan ook niet “en die andere 
7% dan”? Als u weet dat in een ziekenhuis 383 van de 14.000 
patiënten zijn overleden, geeft dat dan een lekker gevoel als 
je wordt binnengereden of juist niet? Nu we op TV zien hoe 
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rechtszaken verlopen, en de manier waarop rechters hun be-
sluiten nemen breed wordt uitgemeten in de krant, is sinds-
dien het vertrouwen in de rechterlijke macht toegenomen? 
Of in de politiek, de medische stand, de politie? Soms kun je 
maar beter niet weten hoe worst wordt gemaakt. Want al is 
een bedrijf of instituut nog zo eerlijk, nog zo van goede wil, 
waar gehakt wordt vallen spaanders. Die spaanders gaan we 
allemaal zien in een maximaal transparante samenleving. En 
omdat we nu eenmaal zo’n preoccupatie hebben met negatief 
nieuws, en juist negatieve informatie zo’n enorm desastreuze 
invloed heeft op ons vertrouwen, is het maar zeer de vraag of 
transparantie de oplossing is voor de vertrouwenscrisis. Zeker 
in combinatie met het razendsnelle internet, verschijnselen als 
Twitter en discussieforums waar iedereen anoniem kan roe-
pen wat hij wil, ontaardt het snel in een dodelijke mix, die 
funest is voor het vertrouwen dat mensen van nature hebben 
in elkaar. Intuïtief lijkt het allemaal prachtig, die openheid. 
Maar transparantie is misschien wel het slechtste idee van de 
afgelopen 20 jaar. Als het om vertrouwen gaat in ieder geval.

Transparantie heeft nog andere schaduwkanten. Daylian Cain 
onderzocht het effect van het openbaar maken van belangen-
conflicten.136 Proefpersonen werden onderverdeeld in ‘schat-
ters’ en ‘adviseurs’. Er moest worden ingeschat hoeveel geld er 
in een pot met munten zat. De schatters zagen de pot maar heel 
even en van een afstand. De adviseurs konden de pot uitvoerig 
bekijken, en wisten bovendien dat het goede bedrag ergens 
tussen de $10 en $30 zat. Zij wisten dus meer, en hun inschat-
ting zou betrouwbaarder moeten zijn. Vervolgens moesten 
adviseur en schatter samen tot een beste inschatting komen 
van de hoeveelheid geld in iedere pot; de adviseur bracht zijn 
advies uit aan de schatter, de schatter had tenslotte het laatste 
woord en rapporteerde zijn schatting aan de proefleiders. In de 
eerste versie van het experiment werden zowel de schatter als 
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de adviseur meer uitbetaald naargelang ze dichterbij het wer-
kelijke bedrag in de pot zaten. Ze hadden er dus allebei belang 
bij een zo goed mogelijke inschatting te maken. In dat geval 
ging het schatten ook vrij aardig, al zaten ze gemiddeld wel iets 
onder de werkelijke waardes. In de tweede versie werden de 
belangen tegengesteld. De schatter kreeg nog steeds uitbetaald 
naarmate hij het goede bedrag raadde. Maar de adviseur kreeg 
nu een andere incentive: hoe hoger het bedrag dat de schatter 
– op basis van zijn advies - zou rapporteren aan de proefleiders, 
hoe meer de adviseur kreeg uitbetaald. Nu had hij er dus be-
lang bij om de schatter zo te manipuleren dat deze een te hoge 
inschatting zou maken. Het gevolg was evident. De adviseur 
gaf consequent een te hoog advies aan de schatter (20% meer 
dan hij werkelijk dacht), die als gevolg daarvan ook hogere 
bedragen rapporteerde (18% meer dan eerst). In deze tweede 
versie van het experiment wist de schatter niet dat de adviseur 
een tegenstrijdig belang had – om een zo hoog mogelijk advies 
te geven. Het ligt voor de hand te denken dat als de schatter 
dat eenmaal wel weet, hij daar rekening mee zal houden, en 
zijn inschattingen wat naar beneden bijstelt. En dat de advi-
seur misschien wat minder brutaal te hoge adviezen zal geven. 
Dat is precies wat Cain in de derde – cruciale - versie van het 
experiment onderzocht. Opnieuw kreeg de schatter uitbetaald 
naar gelang zijn schatting accuraat was, en de adviseur naar 
de hoogte van de inschatting. Maar nu wisten beide partijen 
van het belangenconflict. Nam de schatter het advies van de 
adviseur nu met een korreltje zout? En zou de adviseur nu wat 
dichterbij zijn werkelijke inschatting blijven? Integendeel. De 
adviseur ging juist helemaal los; zijn advies was nu 42% hoger 
dan wat hij werkelijk dacht dat in de pot zat. En nog vreemder, 
de schatter ging er nog steeds gewoon in mee. Zijn rapporta-
ge zat nu 28% hoger dan eerst. Het openbaar maken van het 
belangenconflict had dus precies het tegenovergestelde effect 
dan verwacht. In plaats van een eerlijker advies kwam er een 
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advies waar nog meer eigenbelang in doorsijpelde. En in plaats 
van dat de schatter de adviseur minder vertrouwde, vertrouw-
de hij hem juist meer. 

Het laatste is eigenlijk wel logisch. Als een belangenconflict 
aan iedereen bekend is, ga je ervan uit dat alle partijen zich 
door die openbaarmaking een beetje inhouden. Maar dat ver-
trouwen is onterecht. Juist omdat het belangenconflict bekend 
is, ontstaat er in het hoofd van degene met het belang zoiets als 
“hé, jullie weten dat ik belang heb bij een hogere inschatting, 
ik heb het eerlijk verteld, dus nu kan ik mijn gang gaan ook!” 
De openbaarmaking werkt eerder als vrijbrief dan als rem. 
Van transparantie kan dus een perverse prikkel uitgaan. De 
prikkel om alles gewoon over de schutting te gooien, en ver-
volgens alle schuld af te wentelen op de ontvanger van de fou-
te informatie. We wassen onze handen in onschuld, want we 
waren tenslotte transparant. Wie nog eens een bezoek brengt 
aan een makelaar is gewaarschuwd.

We vertrouwen mensen wel vaker op basis van de verkeer-
de aannames. Rezlescu onderzocht het gedrag in trust games 
tegen een avatar met verschillende gezichtsuitdrukkingen. In 
een gezicht dat er ‘betrouwbaar’ uitzag werd gemiddeld 42% 
meer geïnvesteerd.137 In de echte wereld is het uiterlijk al net 
zo belangrijk. Enrichetta Ravina onderzocht de kans dat je een 
lening krijgen toegewezen op een website, waar je naast rele-
vante informatie over bijvoorbeeld je inkomen ook een foto 
kunt uploaden. Dat kun je soms beter niet doen. Donkere le-
ners moeten gemiddeld 1.4% meer rente betalen dan blanke. 
Aantrekkelijke mensen maken meer kans op een lening, en 
betalen juist 0.8% minder rente. Terwijl juist aantrekkelijke 
mensen drie keer zo vaak hun lening niet terugbetalen. En als 
je een beetje lijkt op degene die je de lening verstrekt – qua 
uiterlijk, beroep of interesses - maak je ook meer kans.138
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Al een beetje cynischer geworden over vertrouwen en trans-
parantie? Komt het nooit meer goed met ons? Zijn er ook zaken 
die wel – en terecht – het vertrouwen tussen mensen herstel-
len? Er is een neuro-hormoon dat cruciaal lijkt in onderling 
vertrouwen. Dat is Oxytocine. Oxytocine is een hormoon dat 
normaal gesproken vrijkomt in de hypofyse als een moeder 
haar baby aan de borst neemt. De ultieme vertrouwensrelatie. 
Maar ook voor vertrouwen tussen volwassenen lijkt het be-
langrijk. Oxytocine kan in een neusspray worden verwerkt, 
en eenmaal ingespoten bereikt het via het neusslijmvlies de 
hersenen. En daar heeft het een wonderlijk effect. Spelers van 
het trust game investeren ineens veel meer als ze oxytocine 
hebben gesnoven. De gemiddelde stijging is 17%, en bijna twee 
keer zoveel mensen zet het maximale bedrag in.139 Vertrouwen 
stijgt ook als de hoeveelheid testosteron afneemt. Iets meer 
vrouwelijke waarden in een maatschappij, iets minder man-
nengedoe, het lijkt het recept naar meer onderling vertrou-
wen.

Oxytocine heeft wel een merkwaardige bijwerking. Het doet 
het vertrouwen tussen mensen onderling toenemen, maar 
dat gaat wel ten koste van ons oordeel over buitenstaanders. 
Carsten de Dreu liet Nederlandse mannen oxytocine snui-
ven en liet ze vervolgens een serie impliciete associatie tes-
ten (IAT) doen. In een IAT kan iemands onbewuste positieve 
of negatieve associatie met bijvoorbeeld een bepaalde groep 
mensen worden gemeten. Gemiddeld levert een dergelijke test 
op dat plaatjes van Nederlanders positiever worden gezien als 
plaatjes van Arabische allochtonen.140 Het effect van oxytoci-
ne was dat dit verschil nog werd vergroot, dus de eigen groep 
werd als nog positiever gezien, de buitenstaander als nog ne-
gatiever. Hetzelfde lot was plaatjes met daaronder namen van 
Duitsers beschoren. In een ander experiment werd bekeken 
in hoeverre oxytocine een effect heeft op de uitkomst van het 
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beroemde trolley-probleem: vijf mensen liggen op een rails, 
en een trein nadert. Haal je de wissel over, die ervoor zorgt 
dat de trein de andere kant op rijdt? Eén probleem: op het an-
dere spoor ligt ook een man, die dan uiteraard de klos is. In 
het experiment van De Dreu kregen de slachtoffers namen. 
De enkele persoon op de rails heette Maarten, Mohammed, of 
Markus. Wat werd zijn lot? Zonder oxytocine hadden ze alle 
drie ongeveer evenveel kans het te overleven. Maar met oxy-
tocine waren Mohammed en Markus toch vaker de klos dan 
Maarten.141 Vertrouwen heeft dus een limiet. Als we elkaar 
meer vertrouwen (door meer oxytocine), neemt onze waarde-
ring voor buitenstaanders af. Alsof het communicerende vaten 
zijn, waarin vloeistof van de ene naar de andere buis loopt. 
In-group versus out-group, en onze liefde moet over de twee 
worden verdeeld.142 

Zou het omgekeerde ook gelden? Kan het zijn dat je onderling 
vertrouwen versterkt door buitenstaanders af te keuren? Dat 
lijkt een beetje op de strategie die sommige politici gebruiken. 
Door de Jood als gemeenschappelijke vijand neer te zetten won 
Hitler het vertrouwen van het Duitse volk. Wilders doet niet 
veel anders. Ook in marketing kan het effectief zijn je af te 
zetten tegen een gemeenschappelijke vijand. Apple heeft zich 
bijvoorbeeld van het begin af aan gepositioneerd als strijder 
tegen het grote kwaad dat Microsoft heet. En daarmee heeft 
Apple het blindelings vertrouwen gewonnen van zijn volge-
lingen. Ook websites als Independer of veel nieuwe kleine ver-
zekeraars doen iets dergelijks: vertrouwen winnen door zich 
af te zetten tegen de gevestigde orde, de grote boze wereld van 
het grote geld. Out-group tegen in-group uitspelen lijkt een 
effectieve manier het vertrouwen van mensen te winnen. 

Maar de belangrijkste component van vertrouwen is eigenlijk 
heel simpel. Er is één element in het trust game dat essentieel 
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is. Laat dat element weg, en het vertrouwen zakt naar nul, de 
investor zal niets naar de trustee sturen. Welk element is dat? 
In het spel zit altijd een verdubbeling of verdrievoudiging van 
het bedrag dat de investor naar de trustee stuurt. Welke rol 
speelt deze multiplier in het spel? Stel je laat dit element weg. 
Dan is het spel gereduceerd tot iemand 100 euro geven (of een 
deel daarvan), en dan afwachten of je daar nog iets van terug-
ziet. Vermoedelijk zal er dan niet veel worden geïnvesteerd. 
Japanse onderzoekers keken systematisch naar het effect van 
de multiplier op het vertrouwen, die ze varieerden van 0 tot 
12.  De grootte van de multiplier bleek cruciaal. Het vertrou-
wen – het percentage van het geld dat werd geïnvesteerd - liep 
op van circa 20% bij een multiplier van 0 naar circa 80% bij 
een multiplier van 12.143 En deze stijging van het vertrouwen 
kwam niet alleen tot uitdrukking in de hoeveelheid geïnves-
teerd geld. Ook werd aan de proefpersonen een serie vragen 
gesteld over de persoon met wie ze hadden gespeeld. Hoe ho-
ger de multiplier, hoe hoger waarderingen als betrouwbaar-
heid, maar ook vriendelijkheid of integriteit van de trustee.144 
Wat zegt dit over de basis van vertrouwen? Waarom wordt 
er geïnvesteerd in het trust game, en des te meer bij hogere 
multipliers? Blijkbaar is de kans iets te winnen de reden veel 
te investeren. Want hoe hoger de multiplier, hoe meer geld 
de trustee van de spelleider krijgt (als er tenminste wordt ge-
investeerd), en hoe groter de kans dat ook de investor daar 
iets van terug gaat zien. Kortom, hoe meer er kan worden ge-
wonnen, hoe hoger het vertrouwen. Dat klinkt bekend in de 
oren. Het is precies waar Ponzi en Madoff op inspeelden. Ze 
beloofden gouden bergen. En dus werden ze vertrouwd. Waar 
we bij een bank die gewoon wat rente geeft op alle kleine let-
tertjes letten, gooien we bij iemand die tientallen procenten 
winst in een paar maanden belooft alle voorzichtigheid het 
raam uit. De winstverdriedubbelaar van Legio Lease was een 
rechtstreekse kopie van het trust game.145 
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Iets minder cynisch: vertrouwen is een kwestie van win-win. 
Het spel is gebaseerd op het idee dat naarmate er meer ver-
trouwen is, beide partijen meer kans maken er beter van te 
worden. En met een hogere multiplier neemt die kans alleen 
maar verder toe. We vertrouwen omdat we inzien (bewust of 
onbewust) dat een samenwerking meer zal opleveren. Meer 
voor de groep, want de twee spelers hebben samen altijd meer 
als er wordt ingezet dan wanneer er niet wordt ingezet. Maar 
meestal ook meer voor het individu. Dat is zo bij de Maasai, die 
alleen samen het voor elkaar spelen de leeuwen af te bluffen 
en het vlees te bemachtigen. En het is in onze moderne maat-
schappij niet anders. Hetzelfde win-win principe geldt voor 
ons vertrouwen in bedrijven als Google of Facebook. Want 
waarom zetten we blindelings ons vinkje bij de dertig pagina’s 
algemene voorwaarden van hun apps? Ergens weten we wel 
dat ze van alles doen met onze gegevens, en misschien kost dat 
onze privacy. Maar zelf worden we er ook beter van: we heb-
ben gratis een schat aan informatie beschikbaar of we kunnen 
ervaringen delen met onze vrienden. Dat is onze winst. Win-
win. Het is waar een maatschappij op drijft.

De essentie van vertrouwen is dat we er beter van worden. De 
essentie van vertrouwen is hebzucht. Wat zei Gordon Gekko 
ook al weer?

“The point is, ladies and gentleman, that greed, for lack of a 
better word, is good. Greed is right, greed works. Greed clari-
fies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary 
spirit. Greed, in all of its forms; greed for life, for money, for 
love, knowledge has marked the upward surge of mankind. 
And greed, you mark my words, will not only save Teldar 
Paper, but that other malfunctioning corporation called the 
USA. Thank you very much.”


