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Dit proefschrift onderzoekt fundamentele aspecten van psychologis-
che spelen. Met een spel bedoelen we een beslissingsituatie waarin
een individu (speler) moet redeneren over de keuze en redenatie voor
die keuze van een ander individu om zelf tot een rationele keuze te
komen. Hierbij kunt u denken aan de hoogte van een bod tijdens een
blinde veiling of de te leveren inspanning voor een groepsproject op de
werkvloer. Vooraf weet u niet hoe hoog de anderen gaan bieden, of ho-
eveel inspanning uw collega’s gaan leveren. Derhalve zult u daarover
moeten redeneren en verwachtigen over maken. Gebaseerd op deze
verwachtingen probeert u dan een uitkomst van voorkeur te bewerk-
stelligen met uw eigen keuze. spelen waarbij de uiteindelijke rele-
vante uitkomst objectief waarneembaar is, oftewel materialiseert, kun-
nen als traditionele spelen bestempeld worden. De relevante uitkomst
kan gewaardeerd worden in geldseenheden, hoeveelheden van een
bepaald object, maar ook hedonisch nut zoals geluk. We noemen dit
ook wel het ’nut’ van een uitkomst. Als standaardaannames hebben
we dat (1) een speler een rationele keuze maakt en (2) een speler een
rationeel redenatie-proces heeft begaan om tot haar keuze te komen.
Een rationele keuze in een traditioneel spel is een keuze waarvan u
verwacht dat het leidt tot het hoogste nut, gegeven uw verwachting
over wat de andere speler gaat kiezen. Een dergelijke verwachting of
geloof noemen we een belief. In een rationeel redenatie-proces moet
u als speler de verwachting hebben dat de tegenstander ook een ra-
tionele keuze maakt. Maar tegelijkertijd moet u ook de verwachting
hebben dat de andere speler een rationele keuze maakt gestoeld op
de verwachting dat u een rationele keuze maakt, enzovoorts. Een
oneindige hiërarchie van verwachting (beliefs) noemen we een belief
hierarchy. En als een belief hierarchy voldoet aan het type restricties
hierboven uitgelegd zeggen we dat de belief hierarchy voldoet aan het
redenatie-concept van common belief in rationality.
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Een psychologische spel onderscheidt zich van een traditioneel spel
in die zin dat het nut van een speler nu ook direct kan afhangen van
de verwachtingen. Of het nut kan direct afhangen van hogere-orde
verwachtingen. Een voorbeeld hiervan is uw verwachting van ander-
mans verwachting van uw keuze. De motivaties van mensen voor hun
keuzes in het dagelijks leven zijn vaak te herleiden tot zulke hogere-
orde verwachtingen. Hierbij kunt u denken aan het ontwijken van
schuldgevoel: u voelt zich schuldig wanneer u verwacht dat u an-
dermans verwachtingen niet zult hebt kunnen waarmaken, waar die
verwachtigen weer afhangen van de verwachting van die andere speler
van wat u gaat kiezen. Een ander voorbeeld, en leidraad in dit proef-
schrift, is het concept van verrassing: u probeert een ander persoon te
verrassen wanneer u een keuze maakt waarvan u verwacht dat het ex-
act de tegenovergestelde keuze is van wat die andere persoon verwacht
zal hebben dat u gaat kiezen. Derhalve hangt het verwachte nut van de
keuze af van u gelooft dat de andere speler verwacht van uw keuze.

Door de motivaties af te laten hangen van een extra, nieuwe dimensie,
neemt de complexiteit van de te analyseren spelen toe. Speltheoretis-
che intuı̈ties die golden voor traditionele spelen zijn niet direct over
te brengen naar de meer generieke klasse van psychologische spelen.
Bovendien is het niet op voorhand duidelijk welke nuttige (theoretis-
che) resultaten uit de traditionele speltheorie één voor één toepasselijk
zijn voor psychologische speltheorie. In dit proefschrift werpen we
een epistemische blik op psychologische spelen om enkele van deze
aspecten te verklaren.

Hoofdstuk 2 geeft een algemene introductie tot de meest basale con-
cepten en definities die regelmatig terugkeren in het proefschrift. We
geven een constructie van belief hierarchies, definiëren het concept van
common belief in rationality en geven een definitie voor een (statisch)
psychologisch spel.

Hoofdstuk 3 werpt een blik op het modeleren van redenatie-processen
in psychologische spelen. In het bijzonder kijken we naar zogenoemd
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‘voorzichtig redeneren’, waar iedere mogelijke keuze van de tegen-
stander een positieve kans toegekend moet krijgen in de verwachting
van een speler. Een belief hierarchy met uitsluitend zulke verwachting
kan niet als normaal gemodeleerd worden. Voor traditionele spelen is
de meest gangbare optie om lexicografische kanssystemen te gebruik
voor de representatie van zulke belief hierarchies met voorzichtige
verwachtingen. We tonen in dit hoofdstuk aan dat bij een keuze voor
lexicografische kanssystemen er echter relevante informatie verloren
kan gaan in psychologische spelen. Verwachtingen gepresenteerd door
middel van zogeheten ‘non-standard beliefs’ bieden een oplossing hier.

In hoofdstuk 4 weerleggen we het redenatie-concept van common be-
lief in rationality in psychologische spelen met dat van een psycholo-
gisch Nash evenwicht. In het hoofdstuk wordt beargumenteert waarom
de extra restricties die een psychologisch Nash evenwicht introduceert
ten opzichte van common belief in rationality in het bijzonder voor
psychologische spelen problematisch kunnen zijn. We doen dit aan de
hand van een beschouwing van een paradox uit de logica: de paradox
van het verrassende examen (SEP). Een oplossing voor deze paradox
wordt gegeven door het probleem te modeleren als een psychologisch
spel. Door common belief in rationality toe te passen kan een logis-
che oplossing voor de paradox gegeven worden. Een toepassing van
een psychologisch Nash evenwicht leidt echter niet tot een gewenst
resultaat. Dit is vanwege de aanname van juiste verwachtingen die
impliciet wordt opgelegd op de belief hierarchies bij het concept van
een psychologisch Nash evenwicht. Problematisch hier is dat de moti-
vatie van verrassing direct afhangt van de belief hierarchy. In een tra-
ditioneel spel is dit niet aan de orde. De beperkingen opgelegd aan de
mogelijke belief hierarchies door de aanname van juiste verwachtin-
gen staan haaks op het concept van verrassing in de paradox.

Hoofdstuk 5 beschouwt de procedure van iteratieve eliminatie van
strikt gedomineerde keuzes (IESDC). In traditionele spelen is er het
resultaat dat stelt dat alle rationele keuze die gemaakt kunnen wor-
den onder common belief in rationality exact gekarakterizeerd wor-
den door IESDC. Dit is een zeer nuttig resultaat, daar IESDC vrij een-
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voudig is in gebruik. Bovendien is het een intuı̈tieve procedure, waar
iedere stap in de procedure zelfs gezien kan worden als een redenatie-
stap in een redenatie-proces. Dit resultaat is echter niet direct toepas-
baar op psychologische spelen. In dit hoofdstuk tonen we aan dat
verwachtings-afhankelijke motivaties ervoor kunnen zorgen dat er con-
flicten in een redenatie-proces kunnen optreden. Het kan bijvoorbeeld
zo zijn dat om een bepaalde keuze van u te rationaliseren, er restricties
nodig zijn op zowel de verwachting van de keuze van uw tegenstander
alsmede de verwachting van de verwachting die de tegenstander zal
hebben gehad van uw keuze, de tweede-orde verwachting. Onder
common belief in rationality moet u tegelijkertijd verwachten dat uw
tegenstander een rationiële keuze maakt, waar die keuze gestoeld kan
zijn op de tegenstander’s verwachting van uw keuze. Om een keuze
te rationaliseren onder common belief in rationality kan het dus in een
psychologische spel zo zijn dat er tegelijkertijd verschillende restric-
ties geplaatst moeten worden op uw tweede-orde verwachting. Of
op zelfs hogere ordes van verwachtingen. Deze restricties kunnen in
conflict met elkaar zijn. Dit soort overlap in restricties kan echter niet
worden opgepakt door de IESDC-procedure. We kunnen psychologis-
che spelen karakteriseren door middel van welke ordes van verwacht-
ing nutsbepalend zijn. We bewijzen op een constructieve manier de
voorwaarden onder welke overlap in restricties in het redenatie-proces
nooit kunnen voorkomen. In dergelijke psychologische spelen werkt
de IESDC-procedure altijd ‘naar behoren’.

De hoop is dat dit proefschrift toekomstig onderzoek verder op weg
kan helpen. Voornamelijk is er de hoop dat er voor toegepast on-
derzoek praktische lessen te vinden zijn met betrekking tot keuzes
voor uitkomst concepten en met betrekking tot inzicht in mogelijke
redenatie-processen van individuën in situaties met emoties of andere
verwachtings-afhankelijke motivaties.
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