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Samenvattingg (Summary in Dutch) 

Dee doelstelling van het onderzoek in dit proefschrift is tweeledig. De eerste doelstelling 

iss om modellen te ontwikkelen voor belangengroepen waarin de individuen begrensd-

rationeell  gedrag vertonen. Daarbij gaat het onder meer om de opkomst en ontwikkeling 

vann belangengroepen. Deze modellen genereren bekende macroverschijnselen, zoals fluc-

tuatiess in de omvang van belangengroepen, de clustering van politieke meningen en dif-

ferentiatiee in partijprogramma's. De tweede doelstelling is om het wezen van de motieven 

diee individueel gedrag in bepaalde economische omgevingen bepalen te verkennen, om 

bestaandee modellen te toetsen en om een theorie te ontwikkelen die de gegevens for-

maliseertt en beter beschrijft. Delen I en II bevatten de resultaten van onze pogingen 

omm deze doelstellingen te bereiken. Het belang van dit onderzoek is gerelateerd aan 

dee veelvuldige aanwijzingen - in het bijzonder voortgekomen uit nauwgezet laborato-

riumonderzoekk - die het paradigma van de volledig rationeel handelende en slechts in 

zichzelff  geïnteresseerde individu ('homo economicus') weerleggen. De modellen die in 

ditt proefschrift zijn ontwikkeld moeten gezien worden als voorlopige bouwstenen voor de 

ontwikkelingg van een meer bevredigende theorie voor (politiek) economisch gedrag. 

Deell I: Op het individu gebaseerde modellen voor 

belangengroepen n 

Onss eerste model, te vinden in hoofdstuk 2, plaatst belangengroepen in de context van 

herverdelingspolitiek.. Het wijkt in drie aspecten af van bestaande speltheoretische mod-

ellenn voor belangengroepen. Ten eerste verschaft ons model een mechanisme voor collec-
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tievee actie, gebaseerd op gedecentraliseerde persoonlijke prikkels, dat afwijkt van de in de 

huidigee literatuur over collectieve actie (Sandler (1992)) geformuleerde mechanismen. De 

individuelee beslissing om deel te nemen aan een collectieve actie wordt verondersteld een 

weergavee te zijn van ontevredenheid met de status quo en 'satisficing' in plaats van 'opti-

mizing'' gedrag te representeren. Ten tweede laten we toe dat de groepsgrootte endogeen 

gevormdd wordt in plaats van te veronderstellen dat deze vastligt. Ten derde wordt de 

interactiee tussen de overheid en de belangengroepen niet als een streng gedefinieerd spel 

maarr als een dynamisch adaptief systeem gemodelleerd. De analyse van het model laat 

bijvoorbeeldd zien dat als gevolg van de endogeniteit van de groepsgrootte een stijging van 

dee bijdrage van de groepsleden niet noodzakelijk voordelig hoeft te zijn voor de groep, 

zelfss als dat wel het geval zou zijn bij een vaste groepsgrootte. Ons model voorspelt dat 

hett gebruik van de (relatieve) numerieke sterkte van sociale groepen als een benadering 

voorr hun politieke invloed wisselende resultaten geeft, in overeenstemming met empirische 

resultatenn (zie Hettich en Winer (1999)). Zo ook hoeft een toename van de grootte van 

eenn sociale groep - zeg, het aantal gepensioneerden - vanuit een verdelingsoogpunt niet 

perr sé schadelijk voor de groep te zijn. All e bovenstaande resultaten illustreren de restric-

tivitei tt van de algemeen gangbare aanname van een gegeven groepsgrootte. Daarnaast 

laatt de dynamische analyse van het model zien dat de evenwichten niet stabiel hoeven 

tee zijn. Dus kan het vertrouwen op evenwichtsresultaten - waarop de aandacht meestal 

geconcentreerdd wordt - misleidend zijn. De evolutie van liet beleid en de omvang van de 

belangengroepenn kunnen padafhankelijke patronen vertonen. Bovendien kan het model 

zelfstandigg - dat wil zeggen, zonder de hulp van exogene schokken - pieken en dalen in 

dee organisatorische dichtheid genereren die ook in de werkelijkheid waargenomen worden. 

Dee resultaten verkregen uit de comparatieve en dynamische analyse lijken interessant en 

realistischh genoeg om verder theoretisch en empirisch onderzoek te rechtvaardigen. 

Hoofdstukkenn 3, 4 en 5 hebben betrekking op de opkomst en rol van belangengroepen 

inn een ruimtelijke structuur voor electorale concurrentie. Van Hinich en Munger (1997, blz. 

6)) is de uitspraak: "Spatial theory is the only theory that provides an integrated model of 

voterr choice, party platforms, and the quality of outcomes. For a complete model, formal 

spatiall  theory is the only game in town." Ruimtelijke modellen voor verkiezingsrivaliteit 
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vormenn inderdaad een krachtig instrument om de interactie tussen kiezers en politieke 

kandidatenn in verkiezingen weer te geven. Ze bezitten echter enkele serieuze nadelen voor 

eenn realistische beschrijving van verkiezingen in democratische gemeenschappen. Ons 

onderzoekk richt zich op het uitbreiden van dit type model in een tweetal richtingen die 

hett een meer aannemelijk karakter geven. Ten eerste staan onze modellen zowel adap-

tieff  gedrag toe bij de politieke partijen als ten aanzien van de meningen van de kiezers. 

Omm het adaptieve gedrag van de partijen te modelleren wordt gebruik gemaakt van de 

analysee van Kollman, Miller en Page (1992), terwijl het adaptieve karakter van meningen 

(politiekee voorkeuren) voortvloeit uit het introduceren van sociale interactie tussen de 

kiezers.. In onze modellen komen kiezers de overtuigingen van andere kiezers te weten en 

passenn zij hun eigen overtuigingen (of voorkeuren) daaraan aan. Ten tweede introduc-

erenn we belangengroepen in het ruimtelijke model van verkiezingen. De functies van deze 

belangengroepenn zijn meervoudig: ten eerste coördineren zij het stemgedrag; ten tweede 

verschaffenn zij informatie over de voorkeuren van de kiezers aan de politieke partijen 

viaa (financiële) bijdragen aan opiniepeilingen; ten derde beïnvloeden zij de verkiezingsuit-

komstt door condities aan de peilingen op te leggen. Daarmee integreren deze modellen de 

('support'' en 'exchange') motieven voor campagnebijdragen die in de literatuur genoemd 

worden.. Bovendien laten we de endogene opkomst van belangengroepen toe, een fenomeen 

datt tot op heden verwaarloosd is in de uitgebreide literatuur over belangengroepen. Om 

onzee resultaten scherper te maken, wordt verondersteld dat de kiezers uniform verdeeld 

zijnn over een symmetrische beleidsruimte. Daardoor is in het basismodel de aanwezigheid 

vann een zogenaamd dominant punt - in dit geval het midden van de ruimte - gegarandeerd. 

Doorr toepassing van simulatiemethoden, in hoofdstuk 3, vinden we dat bij de aan-

wezigheidd van belangengroepen winnende partijprogramma's (als die bestaan) sneller wor-

denn geselecteerd dan in het basismodel. De kans dat de oppositie de verkiezing wint neemt 

toee als er belangengroepen zijn. Dit lijk t voort te komen uit een toename van de verza-

melingg van winnende verkiezingprogramma's ('winning set'). Het eerste aansprekende 

resultaatt in dat hoofdstuk is dat alleen in het basismodel de beleidsuitkomst uiteindelijk 

naarr het midden van de verdeling van kiezersvoorkeuren convergeert. De tweede interes-

santee uitkomst is het optreden van concentraties van politieke meningen in het dynamische 
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modell  voor sociale interactie. Of de dynamiek tot één, twee of meer grote concentraties 

(clusters)) leidt, hangt af van de stochastische elementen in het model. Minderheidsopvat-

tingenn overleven echter ook. Het meest opmerkelijke effect van de sociale dynamiek lijk t 

tee zijn dat het (ook op langere termijn) verhindert dat partijprogramma's naar elkaar of 

naarr een bepaald punt in de beleidsruimte toe convergeren. De niet-convergentie resul-

tatenn geven een nieuwe eigenschap weer die mogelijk voortkomt uit sociale interactie: de 

dominantee beleids positie kan verdwijnen. Naar onze mening is dit het derde interessante 

resultaatt van hoofdstuk 3. 

Inn hoofdstuk 4 worden deterministische dynamische Markovprocessen geformuleerd 

voorr de stochastische modellen uit hoofdstuk 3, met en zonder belangengroepen. We 

latenn zien dat de dynamiek in de afstand tussen de beleidsuitkomst en het midden van 

dee ruimte, en in de kans dat de uitdager een verkiezing wint, kwalitatief de dynamiek 

repliceertt die voortkomt uit de gedetailleerde, op het individu gebaseerde modellen in 

hoofdstukk 3. Het eerste resultaat verkregen uit de 'mean-analysis' laat zien dat, op de 

langee termijn, de verkiezingsuitkomst van het Markovmodel met adaptieve onwetende 

individuenn het midden van de ruimte van het basismodel zal zijn. Echter, het lange 

termijnn resultaat voor het model met belangengroepen zal of het midden van de ruimte 

zijnn (met kans 0,22) of de verzameling van posities het dichtst bij het midden (met kans 

0,78).. Naar ons weten is dit de eerste studie die wijst op, en een microfundering ver-

schaftt voor, de mogelijkheid van een kiescyclus ('voting cycle') bij de aanwezigheid van 

eenn dominant punt. Hiermee wordt een nieuwe bijdrage geleverd aan het onderzoek bin-

nenn de ruimtelijke theorie van verkiezingen dat suggereert dat "...democratie voting is 

characterizedd by forces that keep outcomes reasonably close to the center of voter opin-

ion.... " (Enelow en Hinich (1984, biz. 223)). Verder onderzoek toont echter aan dat als 

dee grootte van de populatie kleiner is dan een bepaalde drempelwaarde (1000 voor het 

doorr ons gespecificeerde model) kiescycli veelvuldiger optreden en zich uitbreiden over de 

gehelee beleidsruimte. Daarmee positioneert ons model zich voor kleine populaties in de 

reekss van modellen die wijzen op instabiliteit van stemmingsuitkomsten (McKelvey (1976, 

1979)) en Schofield (1978)). 

Dee intrinsieke modeleigenschap die onze resultaten genereert is dat de verzameling van 
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beleidsprogramma'ss die de huidige ambstdrager verslaan (de 'winning set') toeneemt in 

dee aanwezigheid van belangengroepen. Dit verschijnsel treedt op in alle stochastische en 

numeriekee simulaties. Hoofdstuk 5 presenteert een algemeen resultaat dat laat zien dat, 

voorr enigszins aangepaste versies van de Markovmodellen, deze verzameling toeneemt 

alss er belangengroepen aanwezig zijn en als de zittende partij zich niet te ver van het 

centrumm van de kiezensvoorkeuzen bevindt. Dit is ons laatste resultaat in deel I. Naar 

onzee mening is dit een tot nadenken stemmend resultaat dat zinspeelt op een grote invloed 

vann belangengroepen. Verkiezingsuitkomsten zouden hierdoor weggehouden worden van 

hethet centrum van de kiezersvoorkeuren. 

Hett raamwerk dat in dit deel van het proefschrift uiteen is gezet is een eerste stap in 

dee richting van het modelleren van de complexe relaties tussen adaptieve kiezers, adap-

tievee partijen en belangengroepen. We hopen dat we erin geslaagd zijn om overtuigende 

argumentenn aan te dragen voor het belang van dergelijke modellen en dat ze bij kun-

nenn dragen aan een beter begrip van de complexe politiek-economische wereld waarin 

wee leven. De ontwikkeling van meer uitvoerige modellen die deze kwesties analyseren is 

vereist.. Daarnaast kan de agenda voor verder onderzoek de volgende punten bevatten: (%) 

verderr onderzoek naar en verkenning van de determinanten van individuele besluitvorming 

doorr zowel laboratorium- als veldexperimenten; (ii) het in kaart brengen van de relaties 

tussenn specifieke economische belangen van individuen en economisch beleid (van Winden 

(2002));; (Ui) modellering van de opkomst van (opinie-)leiders en politieke partijen. 

Deell II: Op anderen gerichte voorkeuren 

Dee vorm van de nutsfunctie is belangrijk voor de rationele-keuzetheorie en, in het bijzon-

der,, voor de gedetailleerde en op individueel gedrag gebaseerde modellering van politieke 

enn economische verschijnselen. Het werk dat we beschrijven in deel II van dit proefschrift 

heeftt tot doel om bij te dragen aan het recente onderzoek waarin wordt afgeweken van de 

beperktee veronderstelling van uitsluitend op het individu zelf gerichte voorkeuren. Er zijn 

veell  empirische aanwijzingen tegen het traditionele 'homo economicus' model. Deze geven 

dee professie de taak om alternatieve modellen te construeren, die in overeenstemming zijn 
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mett de empirische gegevens. Wij geloven dat het ontwikkelen van een geloofwaardige the-

oriee niet succesvol ondernomen kan worden als we empirisch niet kunnen discrimineren 

tussenn de implicaties van de alternatieve motieven. Het 'game triad experiment1 waarover 

wee in hoofdstuk 6 rapporteren is nuttig in dit opzicht omdat het de mogelijkheid geeft on-

derscheidd te maken tussen vertrouwen, angst, wederkerigheid (reciprociteit) en altruïsme 

inn althans één specifieke omgeving: het 'moonlighting' spel. Dergelijke motieven kunnen 

ookk een belangrijke rol spelen bij collectieve actie en groepsvorming, verschijnselen die in 

deell  I werden belicht. Abbink, Irlenbusch en Renner (2000) hebben eerder gegevens ger-

apporteerdd voor het 'moonlighting' spel die overeenkomen met wederkerigheid maar niet 

mett het traditionele voorkeuren model. Helaas is het onmogelijk om in hun experiment 

dee motieven van de spelers te onderscheiden. Zoals we in hoofdstuk 6 beargumenteren 

geeftt het 'game triad experiment' wel de mogelijkheid daartoe. Resultaten van ons exper-

imentt ondersteunen de conclusie dat 39% tot 47% van de 'eerste—aan-zet-spelers' in het 

'moonlighting'' spel gemotiveerd worden door vertrouwen in de positieve wederkerigheid 

vann het gedrag van de 'tweede-aan-zet-spelers'. Bovendien is dit vertrouwen in overeen-

stemmingg met rationele verwachtingen omdat het gedrag van de 'tweede—aan-zet-spelers' 

diee een positief bedrag van de 'eerste-aan-zet-spelers' hebben ontvangen gekarakteriseerd 

wordtt door een significante positieve wederkerigheid (beloning). Positieve wederkerigheid 

maaktt dat vertrouwen tot een positieve verwachte winst leidt: de 'eerste-aan-zet-spelers' 

diee een positief bedrag naar de 'tweede-aan-zet-spelers' sturen maken gemiddeld winst in 

hett 'moonlighting' spel. Het gedrag van 47% van de 'eerste-aan-zet-spelers' komt verder 

niett overeen met angst voor negatieve wederkerigheid (straf). Deze afwezigheid van angst 

iss ook in overeenstemming met rationele verwachtingen. Het gedrag van 'tweede-aan-

zet-spelers'' die geconfronteerd worden met het feit dat geld van hun wordt afgepakt door 

dee 'eerste-aan-zet-spelers' wordt namelijk niet gekarakteriseerd door negatieve wederk-

erigheid.. De afwezigheid van negatieve wederkerigheid maakt dat dergelijk gedrag eve-

neenss tot een positieve winst leidt. Wel is het zo dat de gemiddelde winst van de 'eerste-

aan-zett spelers' die geld geven beduidend hoger is dan de gemiddelde winst van degenen 

diee geld afnemen. 

Falk,, Fehr en Fischbacher (2001) rapporteren over experimenten met het 'moonlight-
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ing'' spel en een 'control treatment' waarin de bedragen die afgenomen of gegeven worden 

doorr de 'eerste-aan-zet-spelers' via een loterij worden gegenereerd. Hun experimentele 

ontwerpp gebruikt de 'strategiee methode' waarin de 'tweede-aan-zet-spelers' een reactie op 

allee mogelijke acties van de 'eerste-aan-zet-spelers' moeten kiezen voordat ze de werkeli-

jkee bedragen die gegeven of afgenomen zijn kunnen waarnemen. Een ander verschil tussen 

hunn ontwerp en het onze is dat zij een eenzijdig blind uitbetalingsprotocol gebruiken waar-

bijj  de individuele beslissingen bekend zijn bij de onderzoekers. Zij concluderen dat het 

gedragg van hun proefpersonen wordt gekarakteriseerd door zowel positieve als negatieve 

wederkerigheid.. Het is onduidelijk welke van de verschillen tussen hun en onze exper-

imentelee opzet de verklaring geeft voor de afwijkende conclusies. Beide experimenten 

genererenn echter gegevens die de conclusie ondersteunen dat intenties van doorslaggen-

vendee betekenis zijn voor het gedrag in het 'moonlighting' spel zijn. Dit leidt tot de 

conclusiee dat het gedrag in het 'moonlighting' spel niet volledig verklaard kan worden 

doorr modellen met alleen maar voorkeuren over de uitkomsten, zoals de modellen met 

ongelijkheidafkeerr (Fehr en Schmidt (1999), Bolton en Ockenfels (2000)) of egocentrische, 

opp anderen gerichte voorkeuren (hoofdstukken 7 en 8 van dit proefschrift). 

Ookk experimenten met andere soorten spellen leiden tot de conclusie dat zowel inten-

tiess als voorkeuren met betrekking tot uitkomsten een rol spelen. Deze andere spellen 

omvattenn het 'ultimatumspel' (Blount (1995)), het 'investeringsspel' (Cox (2001)), en het 

'afstraffingspel'' (Falk, Fehr en Fischbacher (1999)). Enkele andere experimenten geven 

eenn wisselend resultaat. Bolton, Brandts en Ockenfels (1998) rapporteren dat intenties 

geenn significante invloed op het gedrag hebben. Charness (2001) en Offerman (2001) 

rapporterenn een significante invloed op negatieve wederkerigheid maar niet op positieve 

wederkerigheid.. Cox en Deck (2001) vinden dat negatieve wederkerigheid geen signif-

icantee rol speelt in het afstraffingsspel en dat positieve wederkerigheid wel van belang 

iss in het vertrouwensspel met een eenzijdig blind protocol maar niet in geval van een 

dubbelzijdigg protocol. Deze resultaten ondersteunen de conclusie dat modellen die zowel 

intentiess als uitkomstvoorkeuren toelaten nodig zijn om het gedrag volledig te kunnen 

verklaren.. Dergelijke modellen zijn ontwikkeld door Rabin (1993), Dufwenberg en Kirch-

steigerr (1998), Levine (1998), Falk en Fischbacher (1998) en Charness en Rabin (2002). 
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Wee denken echter dat de ontwikkeling van een nieuw model betreffende voorkeuren 

overr uitkomsten om twee redenen belangrijk is. Ten eerste, zoals we in hoofdstuk 8 hebben 

latenn zien, bestaan er vele spelomgevingen die centraal staan in de economie die gegevens 

producerenn die verklaard kunnen worden met behulp van het egocentrische, op anderen 

gerichtee voorkeuren model. Volgens het principe van 'Occam's razor' wordt een eenvoudig 

modell  geprefereerd boven een gecompliceerd model als beide de gegevens kunnen verk-

laren.. Ten tweede moet er in de poging tot het ontwikkelen van modellen die door intenties 

gedrevenn gedrag verklaren, zoals positieve en negatieve wederkerigheid, een keuze worden 

gemaaktt ten aanzien van de benadering. Naar onze mening is de meest veelbelovende 

benaderingg de uitbreiding van de bestaande modellen, waarbij de voorkeuren gecondi-

tioneerdd worden op de voorziene intenties, voor toepassingen op omgevingen die niet vrij 

zijnn van wederkerigheid. Door deze benadering te nemen wordt een model geconstrueerd 

datt er succesvol in slaagt gegevens uit omgevingen die vrij zijn van wederkerigheid te 

verklaren. . 

Inn hoofdstuk 7 toetsen we modellen voor (ongeconditioneerde) uitkomst voor keuren, 

terwijll  in hoofdstuk 8 een nieuw model {het egocentrische, op anderen gerichte voorkeuren 

model)) wordt ontwikkeld. Resultaten van dictatorspel experimenten, zoals gerapporteerd 

inn hoofdstuk 7, laten zien dat de overgrote meerderheid van de proefpersonen niet 

afkerigg is van ongelijke uitkomsten. De meerderheid kiest zeer egoïstische ongelijke 

uitkomsten,, of zeer vrijgevige ongelijke uitkomsten, afhankelijk van onder meer de kosten 

vann de vrijgevigheid. Deze resultaten ondersteunen de modellen van op anderen gerichte 

voorkeurenn met een aanzienlijke prijselasticiteit van de vraag naar altruïsme. We passen 

hett quasi-maximin model van Charness and Rabin (2002) toe om het laboratoriumge-

dragg te verklaren in onze dictatorspel experimenten en vinden dat hun model geen enkel 

houvastt biedt voor 50% van de keuzes van de proefpersonen. Een model dat reken-

ingg houdt met op anderen gerichte voorkeuren is ontwikkeld dat de gegevens van het 

dictatorspell  kan rationaliseren. In hoofdstuk 8 tonen we aan dat dit egocentrische, op 

anderenn gerichte voorkeuren model ook de gegevens van verscheidene andere soorten ex-

perimentenn kan verklaren. De huidige versie van het model kan echter de veto's van de 

'tweede-aan-zet-spelers'' in het ultimatumspel niet verklaren. Formeel kunnen modellen 
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voorr ongelijkheidsafkeer dergelijke veto's wel verklaren (Fehr en Schmidt (1999)). Een 

uitbreidingg van ons model dat toestaat dat de relevante voorkeursparameter negatief kan 

zijnn voor sommige personen zou ook de veto's kunnen verklaren. Maar de resultaten van 

experimentenn door Blount (1995) maken deze aanpak twijfelachtig. Haar gegevens ver-

lenenn ondersteuning aan de zienswijze dat ultimatumspel veto's een soort gedrag vormen 

datt niet door modellen van uitkomstenvoorkeuren verklaard kan worden. In plaats daar-

vann vereist de verklaring van veto's de introductie van percepties van de intenties van de 

anderenn in de theoretische modellen. 
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