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Samenvatting

Een filosofie die ‘in een notendop’ verteld kan worden, hoort daar
thuis.

Sydney J. Harris—‘Leaving the Surface’

In Hoofdstuk 1 geven we een motivatie voor dit onderzoek en formuleren we
twee hoofddoelstellingen. We geven een inleiding over die takken van de filosofie
waaraan dit werk een bijdrage wil leveren: formele en computationele filosofie. We
geven een overzicht van de grondslagen van waarschijnlijkheid en willekeur, waarbij
zowel wiskundige als filosofische aspecten aan bod komen. Speciale aandacht gaat
uit naar situaties met oneindige kansruimten.

In Hoofdstuk 2 bespreken we hoe het concept van een eerlijke, eindige loterij het
beste uitgebreid kan worden naar aftelbaar oneindige loterijen, waarbij we gebruik
maken van technieken en ideëen uit de niet-standaard analyse.

Hoofdstuk 3 analyseert rationeel geloof in termen van ‘bijna zekerheid’ en stelt
een oplossing voor van de Lotterijparadox. Een populaire manier om probabilis-
tische informatie te relateren aan binaire, rationele overtuigingen is de ‘lockeaanse
stelling’, die gewoonlijk geformaliseerd wordt in termen van drempelwaarden. Deze
aanpak lijkt verre van bevredigend: de waarde van de drempel wordt niet duidelijk
gedefinieerd en de Lotterijparadox toont aan dat dit model niet aan het Conjunc-
tieprincipe voldoet. Wij voeren aan dat de Lotterijparadox een symptoom is van
een meer fundamenteel en algemeen probleem, dat gedeeld wordt door alle modellen
met drempelwaarden, die trachten een exacte grens te plakken op iets dat inherent
vaag is. We stellen voor om een nieuw model voor rationeel geloof te formuleren, in
termen van relatieve analyse—een soort van niet-standaard analyse—en noemen dit
model ‘Gelaagd Geloof’. Dit contextualistisch model lijkt geknipt te zijn om over-
tuigingen die gebaseerd zijn op kansen ‘dicht genoeg bij n’ te beschrijven en voldoet
aan het Conjunctieprincipe, zij het in een iets afgezwakte vorm. We stellen ook een
aangepaste versie van het model voor, dat in staat is om geloof dat minder sterk
onderbouwd is dan ‘bijna zekerheid’ te beschrijven Deze aangepaste versie is ook
relevant voor de epistemische aanpak van vaagheid.

Hoofdstuk 4 vat de bevindingen uit Hoofdstuk 2 en 3 samen. Het toont aan
dat we door parallellen te trekken tussen grote, maar eindige loterijen enerzijds en
oneindige loterijen anderzijds, inzicht kunnen verwerven zowel in de grondslagen
van de kansrekening als in de epistemologie. De ‘optel-problemen’ die in deze twee
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contexten opduiken, kunnen via een gelijklopende strategie opgelost worden, namelijk
met behulp van niet-standaard analyse. Een nieuw element in dit hoofdstuk is dat
we nu ook de epistemologie van een oneindige loterij ontwikkelen.

In Hoofdstuk 5 stellen we een model voor om een gemeenschap van epistemisch
interagerende individuen te bestuderen. Deze individuen herzien hun geloofsovertui-
gingen aan de hand van een middeling (op een specifieke manier) over de geloofs-
overtuigingen van andere individuen in hun gemeenschap. Onze doelstelling is om de
kans te berekenen dat een individu in een inconsistente geloofstoestand terechtkomt
door deze manier van updaten. Hiertoe stellen we een analytische uitdrukking op
en evalueren we deze numeriek, zowel op een exacte manier als via een statistische
sampling-methode. We tonen aan dat, onder de aannames van ons model, de kans
dat een individu in een inconsistente geloofstoestand belandt altijd lager is dan 2 %.
Deze waarschijnlijkheid kan bovendien willekeurig klein gemaakt worden door het
aantal atomaire zinnen in de taal van de individuen uit te breiden, of door het aantal
individuen in de gemeenschap te verhogen.

In Hoofdstuk 6 evalueren we de doelstellingen die we in Hoofdstuk 1 voorop-
gesteld hebben. We trekken een aantal besluiten uit de filosofie van de waarschijn-
lijkheid voor de wetenschapsfilosofie in het algemeen. In de outlook presenteren we
een voorlopige versie van een artikel over niet-Archimedische kansrekening, die de
oplossing uit Hoofdstuk 2 uitbreidt naar niet-aftelbare kansruimten.


