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Dit werk onderzoekt individuele verdelingsbeslissingen en de daaruit volgende 
uitsluitingprocessen in economisch ongelijke micro-samenlevingen. Het bouwt 
daarbij op de groeiende erkenning binnen de economische wetenschap dat 
economische actoren ingebed zijn in sociale structuren, die een belangrijke 
invloed uitoefenen op hun beslissingen en de resulterende werking van markten 
en organisaties (Granovetter, 1985). Onder een micro-samenleving verstaan we 
een samenleving waar er een herhaald en frequent contact bestaat tussen haar 
leden. Voorbeelden gaan van de sociale relaties op de arbeidsvloer in bedrijven 
in sterk ontwikkelde economieën, tot sociale relaties in landelijke dorpen in 
landen die geteisterd worden door extreme armoede.  
 In het bijzonder bestuderen we op welke manier de sociale inbedding van 
economische actoren in micro-samenlevingen een invloed uitoefent op verde-
lingsbeslissingen en processen van uitsluiting. We zullen niet enkel het indivi-
duele beslissingsgedrag onder de loep nemen van de actoren die economische 
middelen verdelen, maar ook het beslissingsgedrag van mogelijke ontvangers 
van deze middelen wanneer hen de mogelijkheid gegeven wordt om te proteste-
ren. We zullen, in andere woorden, ook de politieke dimensie bestuderen van de 
verdeling van economische middelen in micro-samenlevingen. Rekening 
houdend met het beslissingsgedrag van zowel de verdelers als de potentiële 
ontvangers van economische middelen, willen we uiteindelijk de processen 
identificeren en begrijpen die verantwoordelijk zijn voor de bestendiging van 
economische ongelijkheden. 
 Hoewel deze zaken van toepassing zijn op vele en zeer verschillende 
omgevingen, leggen we waar mogelijk de nadruk op hun relevantie voor locale 
economische ontwikkeling en armoedebestrijding. Recent nog heeft economi-
sche gelijkheid en rechtvaardigheid opnieuw aandacht gekregen binnen het 
internationale debat rond armoedebestrijding en economische ontwikkeling. De 
Wereldbank besluit in haar World Development Report van 2006 dat economi-
sche gelijkheid en rechtvaardigheid belangrijk zijn in het tot stand brengen van 
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structurele ontwikkeling en armoedebestrijding. Beleidsmakers moeten daarom 
ook belang hechten aan de implicaties van het beleid dat ze uitstippelen in 
termen van economische gelijkheid en rechtvaardigheid. 
 Dit debat is zeer relevant in Latijns Amerika, waar een groot deel van het 
empirisch onderzoek van dit werk uitgevoerd werd en waar inkomensverdelin-
gen de meest ongelijke van de ontwikkelingswereld zijn. Reeds in 1990 beweer-
de de Wereldbank dat “nergens anders in de ontwikkelingswereld de contrasten 
tussen armoede en nationaal inkomen groter zijn dan in Latijns Amerika en de 
Caraïben. Ondanks gemiddelde inkomens die vijf tot zes keer hoger zijn dan in 
Zuid-Azië en Sub-Sahara Afrika, leeft bijna één vijfde van de bevolking nog 
steeds in armoede” (World Bank, 1990: 141). Gebaseerd op recente gegevens, 
kunnen we stellen dat deze situatie nauwelijks veranderd is in de laatste decen-
nia, aangezien de economische ongelijkheid in dit continent bij de hoogste in de 
ontwikkelingswereld blijft (WDR, 2006). Eén van de hoofdvragen is dus 
waarom economische ongelijkheid zo hardnekkig kan zijn. 
 Eén van de belangrijkste redenen heeft betrekking op het gebrek aan 
politieke haalbaarheid van beleidsmaatregelen die economische ongelijkheden 
trachten te verminderen (Sen, 1995). Het komt er natuurlijk op neer dat wanneer 
dergelijke beleidsmaatregelen ontworpen en geïmplementeerd worden, beleids-
makers aandacht moeten schenken aan de preferenties van de kiezers en dat de 
armste groepen politiek zwak vertegenwoordigd zijn. In dezelfde zin, wordt er 
vaak geargumenteerd dat programma’s of beleidsmaatregelen die enkel de 
armen bevoordelen uiteindelijk van slechte kwaliteit zijn (Goodin & Le Grand, 
1987), omdat ze de steun missen van de minder arme en machtigere sectoren. 
 In dit werk nemen we twee elementen onder de loep die tot nog toe 
onvoldoende aandacht gekregen hebben in het beleidsdebat en die toch een zeer 
belangrijke invloed uitoefenen op de politieke haalbaarheid van maatregelen ter 
vermindering van economische ongelijkheden. Beide hebben te maken met de 
‘sociale afstand’ tussen de betrokken actoren. 
 Ten eerste, wordt er vaak over het hoofd gezien dat de mensen die getroffen 
worden door (her)verdelingsmaatregelen ingebed zijn in sociale netwerken. Het 
belang van sociale netwerken en hun invloed op de haalbaarheid van 
(her)verdelingsmaatregelen wordt zeer goed geïllustreerd door de gewapende 
boerenopstand tegen de Nicaraguaanse overheid in de jaren ’80. Het is heel 
opmerkelijk dat dezelfde arme boeren die eerder gevochten hadden voor de 
Sandinistische revolutie daarna de wapens opnamen tegen de revolutionaire 
Sandinistische overheid. Deze guerrillaopstand was onder andere het gevolg van 
een reactie tegen de negatieve gevolgen die een nationale landhervorming zou 
hebben op locale sociale netwerken (Horton, 1998). Vele arme boeren hadden 
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informele hulprelaties gevormd met locale grootgrondbezitters, die hen een 
geprivilegieerde toegang verschaften tot economische middelen. De Sandinisti-
sche landhervorming confisqueerde grote landeigendommen en bedreigde 
daarmee ook de sociale relaties die vele arme boeren hadden met deze groot-
grondbezitters. Daarom beschouwden vele arme boeren dit overheidsprogramma 
als een serieuze bedreiging, ook al beloofde de overheid hen land, werk en 
sociale diensten. Dit geeft aan dat sociale netwerken serieus genomen moeten 
worden wanneer herverdelingsmaatregelen uitgevoerd worden, omdat ze een 
belangrijke bron van middelen en mogelijkheden vormen. 
 Ten tweede, wordt er vaak verondersteld dat de actoren die verdelingsbe-
slissingen nemen zich op een sociaal grote afstand bevinden van potentieel 
bevoordeelden en benadeelden. Dit is het geval wanneer de centrale overheid de 
enige is die verdelingsbeslissingen neemt. Deze assumptie wordt echter zeer 
onrealistisch nu beleidsmakers alsmaar meer aandacht schenken aan decentrali-
satie en locale participatie (World Bank, 2000). In de mate dat verdelingsbeslis-
singen meer en meer genomen worden op het locale niveau verkleint natuurlijk 
de sociale afstand tussen degenen die economische middelen verdelen en 
potentieel bevoordeelden en benadeelden. 
 Het is het doel van deze studie om tot een beter begrip te komen van de 
complexe processen die verantwoordelijk zijn voor sociale uitsluiting en de 
instandhouding van economische ongelijkheden, en de invloed die sociale 
netwerken en economische ongelijkheid daarop uitoefenen. Daarvoor bestuderen 
we verdelingsbeslissingen in micro-samenlevingen met behulp van enquêtes, 
laboratoriumexperimenten en veldexperimenten. 
 Hoofdstuk 2 presenteert de resultaten van een veldstudie over de invloed 
die gemeenschapsvertegenwoordigers uitoefenen op uitsluiting van ontwikke-
lingsmiddelen. Gebruik makende van een huishoudenquête in 33 Nicaraguaanse 
landelijke dorpen, observeren we dat vele huishoudens hun toevlucht nemen tot 
een dorpsvertegenwoordiger om toegang te verkrijgen tot de economische 
middelen die externe hulpdonoren aanbieden. Bovendien blijkt dat de vertegen-
woordigingsstructuren op dorpsniveau een bepalende invloed uitoefenen op de 
uitsluiting van externe hulp. Hoe meer deze vertegenwoordiging gemonopoli-
seerd wordt door een beperkt aantal vertegenwoordigers, hoe groter de groep die 
uitgesloten blijft van externe hulpmiddelen. Aangezien het voornamelijk de 
armsten zijn die relatief meer gebruik maken van gemeenschapsvertegenwoor-
digers om toegang te verkrijgen tot externe hulp, zijn zij ook het kwetsbaarst 
voor deze uitsluiting. Om deze redenen, hebben we gekeken naar de locale 
politieke dimensie die verantwoordelijk is voor de bestendiging of transformatie 
van deze vertegenwoordigingsstructuren.  
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 We hebben verschillende mechanismen geïdentificeerd die politieke 
verandering belemmeren. Ten eerste, in dorpen met zeer gecentraliseerde 
vertegenwoordigingsstructuren worden minder politieke alternatieven geïdenti-
ficeerd, wat de perspectieven voor een meer gedecentraliseerde structuur 
beperkt. Ten tweede, de meest uitgeslotenen kennen minder vertegenwoordigers 
en hebben dus minder capaciteit om politieke alternatieven voor te stellen. 
Bijgevolg, als politieke verandering tot stand komt met locale steun is het vrij 
onwaarschijnlijk dat het de vertegenwoordiging van de meest uitgeslotenen 
verbetert. Dit pleit voor een actievere rol voor externe hulpdonoren. 
 In de andere hoofdstukken diepen we dit werk uit in twee richtingen: de 
politieke economie die in werking treedt bij verdelingsbeslissingen in micro-
samenlevingen en het belang van sociale relaties en sociale netwerk posities. In 
hoofdstuk 3, kijken we naar de politieke economie wanneer een permanente 
groepsvertegenwoordiger economische middelen verdeelt onder de groepsleden. 
We bestuderen daarbij de strategieën van de groepsleden die de mogelijkheid 
hebben om te protesteren tegen de verdelingsbeslissingen van de groepsverte-
genwoordiger en dit in wisselwerking met de strategieën van de vertegenwoor-
diger. Hiervoor maken we gebruik van een gedragsexperiment in een computer-
labo. Het experiment bestaat uit een herhaald spel waarbij een permanente 
groepsvertegenwoordiger die de rijkste is van een economisch heterogene groep, 
economische middelen verdeelt onder de groepsleden. De groepsleden hebben 
dan de mogelijkheid om de vertegenwoordiger te straffen door middel van een 
meerderheidsstemming. We onderzoeken daarbij de invloed van de toegang tot 
informatie over de verdelingsbeslissingen en het stemgedrag. 
 De experimentele resultaten tonen aan dat hoe minder middelen men 
ontvangt van de vertegenwoordiger, hoe lager de voldoening is met het ontvan-
gen deel. Wanneer men informatie ontvangt over de volledige verdeling, 
vermindert deze voldoening ook indien men minder krijgt in vergelijking met de 
andere groepsleden. Zoals verwacht verhoogt een lagere voldoening de bereid-
heid om te stemmen voor het straffen van de vertegenwoordiger. Bovendien zijn 
er ook belangrijke strategische elementen die het stemgedrag beïnvloeden. 
Wanneer het stemmen publiek is, zal men minder geneigd zijn om te stemmen 
tegen de vertegenwoordiger, maar dit effect verzwakt met een lagere voldoe-
ning. Hoe meer men verwacht dat twee andere groepsleden zullen stemmen voor 
straffen, hoe meer men geneigd zal zijn het zelfde te doen. Vrouwelijke en 
rijkere groepsleden zijn minder geneigd om te stemmen voor straffen tenzij zij 
informatie krijgen over de volledige verdeling. 
 Aangezien de groepsvertegenwoordiger een groot verlies lijdt waneer hij 
gestraft wordt, is hij geneigd om alle middelen voor zich te houden wanneer hij 
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gestraft wordt. Dit is het geval tenzij de stemmingsprocedure publiek is en 
informatie over de volledige verdeling niet publiek gemaakt wordt. De groeps-
vertegenwoordiger is dan in staat om te vermijden dat er een meerderheid stemt 
om hem te straffen. Vele vertegenwoordigers volgen daarbij een uitsluitingstra-
tegie. Zij zorgen ervoor dat ze de politieke steun krijgen van twee groepsleden 
en sluiten de derde volledig uit. In de meeste gevallen is het de armste van de 
groep die op deze manier uitgesloten wordt. 
 Om de invloed van een politieke verandering ten voordele van het armste 
groepslid te onderzoeken, organiseren we ook een tweede deel waarbij het 
armste groepslid de rol van groepsvertegenwoordiger overneemt. We zien dat de 
uiteindelijke verdeling minder ongelijk wordt en dat straffen veel minder 
frequent voorkomt. Dergelijke politieke verandering is dus niet enkel verdedig-
baar omdat het de uiteindelijke verdeling rechtvaardiger maakt, maar ook in 
termen van het lagere efficiëntieverlies door straffen. 
 In hoofdstuk 4 bestuderen we de invloed van sociale netwerken op indivi-
dueel verdelingsgedrag. We onderzoeken in welke mate er rekening gehouden 
wordt met de individuele positie in sociale netwerken wanneer economische 
middelen verdeeld worden. Hiervoor organiseren we een dictator spel in een 
Nicaraguaanse dorp aangevuld met een enquête om sociale netwerken in kaart te 
brengen. De resultaten geven aan dat vrijgevigheid sterk correleert met sociale 
netwerken en de individuele positie daarin, maar dat deze correlatie sterk 
afhankelijk is van het type netwerk dat we bekijken. Sociale nabijheid in 
algemene netwerken, vriendschapsnetwerken of familienetwerken verhoogt 
vrijgevigheid. Bovendien stijgt vrijgevigheid hoe meer de vrienden van de 
dictator relatief weinig andere vrienden hebben, hoe dichter de hulpnetwerken 
van de dictator, hoe kleiner de familienetwerken van de dictator of de ontvanger 
(indien de dictator en de ontvanger een directe familieband hebben), of hoe 
groter het netwerk van de ontvanger op het vlak van sociale publieke activitei-
ten. Ten slotte, kijken we naar de bepalende factoren van netwerkformatie. We 
vinden dat arme mensen, minder mobiele mensen, vrouwen of jonge mensen 
met een lagere waarschijnlijkheid een sociale relatie met een specifiek ander van 
hun dorp hebben. Als gevolg zijn deze groepen kwetsbaarder voor sociale 
uitsluiting omdat ze over het algemeen zich op een sociaal grotere afstand 
bevinden van andere mensen uit hun dorp. 
 Omdat deze resultaten het belang van sociale netwerken aantoonden voor 
individuele verdelingsbeslissingen, bestuderen we in hoofdstuk 5 hoe sociale 
netwerken gevormd worden en hoe economische ongelijkheid hierop een 
invloed uitoefent. Hiervoor organiseerden we een gedragsexperiment in een 
computerlabo dat bestaat uit een herhaald ‘gunsten’-spel met groepen van zes 



Nederlandse Samenvatting 

 
 
180 

spelers. In elke ronde krijgt een willekeurig gekozen speler de mogelijkheid om 
één of meer van de andere vijf groepsleden om hulp te vragen. Elke speler die 
om hulp gevraagd wordt beslist over de hoeveelheid hulp die hij geeft, waarna 
deze hulp vermenigvuldigd wordt met een efficiëntiefactor. 
 De resultaten bevestigen dat zowel het vragen naar hulp als het geven van 
hulp beïnvloed wordt door motieven van directe wederkerigheid alsook door 
individuele verwachtingen over toekomstige tegenprestaties. Economische 
ongelijkheid zorgt voor een zekere asymmetrie in de invloed die verwachte 
tegenprestaties en directe wederkerigheid uitoefenen. Rijke spelers geven meer 
hulp aan armere spelers dan wat zij krijgen van arme spelers. Dit verschil wordt 
groter, hoe groter de meest recente hulp die ze ontvangen hebben van arme 
spelers. Tegelijkertijd zijn arme spelers meer geneigd om hulp te vragen van 
rijke spelers. Bovendien zullen arme spelers meer hulp geven aan rijke spelers 
dan aan andere arme spelers. Zij doen dit omdat zij hogere tegenprestaties 
verwachten van rijke spelers. Het is deze asymmetrische wederkerigheid die aan 
de basis ligt van een zekere centralisering in de gevormde sociale netwerken in 
economisch ongelijke groepen. Het verklaart ook waarom er in economisch 
ongelijke groepen zeer hoge niveaus van hulp bereikt kunnen worden als in het 
begin van het spel arme spelers veel hulp geven aan andere arme spelers en aan 
de rijke spelers. 
 Als we alle analyses samenvoegen komen we tot de volgende inzichten 
over de bestendiging van economische ongelijkheden. Gegevens uit enquêtes en 
gedragsexperimenten tonen aan dat armere actoren zich in minder voordelige 
posities bevinden op sociaal en politiek vlak. Zij hebben niet alleen minder 
voordelige posities in sociale netwerken die hun toegang tot economische 
middelen bepalen. Hun zwakkere sociale inbedding maakt hen ook politiek 
zwakker. In de context van toegang tot middelen van hulpdonoren, kennen 
mensen die uitgesloten worden van deze middelen minder politieke alternatie-
ven die de heersende politieke vertegenwoordigers zouden kunnen vervangen, 
wat hun toegang tot economische middelen zou kunnen verbeteren. Het verster-
ken van hun politieke stem om dit te verhelpen kan echter een risicovolle 
onderneming zijn, vooral wanneer dit impliceert dat hun stem publiek gemaakt 
wordt. De heersende vertegenwoordigers hebben dan de mogelijkheid om 
strategisch te reageren. Om hun winsten te maximeren kunnen zij doelbewust 
deze armere actoren uitsluiten, die in vergelijking met minder armere actoren 
moeilijker tevreden te stemmen zijn, omdat ze aanspraak maken op een groter 
deel van de beschikbare economische middelen. Om de uitsluiting van deze 
armere actoren daadwerkelijk te verminderen dienen zij zelf politiek leidershap 
op te nemen. Rekening houdend met de geïdentificeerde hinderpalen voor 
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dergelijke politieke verandering kan hiervoor een actievere inmenging van 
externe hulpdonoren nodig zijn. 




