EWALD ENGELEN

Van alles de prijs,
van niets de waarde
Review van. H A N s A B B I N G (2002) Why are anists poor? The exceptional economy of the arts.
Amsterdam University Press, en. OLAV V E L T H U I S (2002) Talking prices.
Contemporary art, commercial galleries, and the construction ofvalue.
Dissertatie Erasmus Universiteit, Rotterdam.

Het debat over het verschil tussen prijs
en waarde is zo oud als de economische
wetenschap. Volgens Adam. Smith en de
zijnen werd de waarde van een goed bepaald door de hoeveelheid fysieke arbeidskracht die nodig was voor de productie ervan. Hoewel marktprijzen van.
tijd tot tijd van deze norm konden afwijken, tendeerden beide bedragen op
de lange termijn naar elkaar, zo hielden
de klassieke politieke economen hun gehoor voor. Er was echter een. categorie
goederen waar dat niet voor gold, en die
groeide in de loop der decennia uit tot
een steeds gevoeliger anomalie. Dat waren edelmetalen en. edelstenen, goederen
met een hoge mate van uniciteit, en andere waardedragers, die daarom ook niet
toevallig historisch veelal, waren uitgegroeid tot ruilmiddelen, en dus niet bepaald onbelangrijk genoemd konden,
worden voor een gemonetariseerde economie Voor de prijzen van deze categorie goederen bleken juist schaarsteverhoudingen cruciaal, oftewel de verhouding tussen vraag en aanbod, en waren

productiekosten in hoge mate irrelevant.
Dit probleem is bepalend geweest
voor de ontwikkeling van de economische wetenschap in de negentiende
eeuw. Het was de marxistische politieke
economie die halsstarrig vasthield aan
arbeidswaarde ais fundament van ledere
prijs, ook al moest zij zich, bij een. toenemende complexiteit van het economische verkeer, In steeds vreemdere bochten wringen om alle economische fenomenen tot zo'n eenvoudig fysiologisch
fundament te kunnen herleiden. De
neoklassieke economie daarentegen, die
zich vanaf het midden van de negentiende eeuw ontwikkelde, ontdeed zich radicaal van dit fundament en ontpopte zich
alras tot een pure prijstheorie. Niet in de
laatste plaats vanwege de ongekende
ideologische mogelijkheden ging zij in
de twintigste eeuw de arbeidswaardetheorie geheel overvleugelen. En dat is
nog immer het geval, in leder geval
binnen de academische economiebeoe-

fening.
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De prijs van deze welbewuste zelfmutilatie bleek echter hoog. Goederen
verschijnen immers pas in beeld wanneer ze de markt bereiken; over de stadia
die daaraan voorafgaan heeft de neoklassieke prijstheorie hoegenaamd niets te
zeggen. Paradoxaal genoeg stelde deze
zelfmutilatie haar tegelijkertijd in staat
zich op te werpen als de universele sociale wetenschap bij uitstek. Schaarste is
Immers een universele conditie, al was
het maar omdat wij allen uiteindelijk
sterven, en dus kunnen alle keuzes worden gemodelleerd als aan- en verkoopbeslissingen op virtuele of quasl-markten. Alleen verloor men al doende uit het
oog dat het om modellering ging en niet
om beschrijving en verklaring, en ging
men in de loop der tijd het model voor
de werkelijkheid houden en de werkelijkheid voor het model.
Zowel de zelfmutilatie als de zelfoverschatting zijn op een goeie dag gaan
kriebelen. Hoewel de ontwikkeling van
de neoklassieke prijstheorie gedurende
haar gehele geschiedenis begeleid is
door een meer of minder schril koor van
criticasters, worden vanaf de jaren
tachtig de Interne bedenkingen zo
zwaarwegend dat zij ook door de neoklassieke econoom niet meer kunnen
worden genegeerd. Dat ging gepaard
met een hernieuwde aandacht voor de
economische werkelijkheid, voor de sociaal-wetenschappelij ke klassiekers,
voor de rol van deugden en emoties in
het economische verkeer, voor de retoriek van de economische analyse, en
voor anomalieën ais toetsstenen voor
economische theorieën en. hypothesen.
Een van die anomalieën is de economie van kunst en cultuur. Dit maat-

schappelijke domein, dat binnen de economische wetenschap als het exemplarische "andere* wordt beschouwd, leent
zich bij uitstek voor onderzoek naar de
grenzen van de neoklassieke prijstheorie. Sinds 1995 kent de Rotterdamse
Erasmus Universiteit de enige leerstoel
voor de economie van kunst en cultuur.
Deze wordt bezet door de Nederlandse
econoom Arjo Klamer die zeventien jaar
aan hoogaangeschreven Amerikaanse
universiteiten economie heeft gedoceerd, en wiens neoklassieke geloofsbrieven dus bulten kijf staan, en die, samen
met vriendin en collega Deirdre McCloskey, aanstichter is van de 'retorische
wending' binnen, de economiebeoefening; een eigenzinnige mix van marktfundamentalisme, postmoderne retorica
en sociologische archeologie
Onlangs zijn twee dissertaties verschenen. — Why are artists poor? van Hans
Abbing en Talking prices van Olav Velthuis
— die onder Klamers hoede zijn geschreven en. zo op het eerste gezicht de
kunstensector als onderwerp hebben.
De een gaat over de motivatie van. kunstaars, de andere over prijsvorming,
maar bij nadere beschouwing hebben ze
toch. vooral de bedoeling andere economen ervan, te overtuigen dat er meer is
tussen, hemel en aarde dan de neoklassieke prijstheorie. Laat ik vooropstellen
dat ik dit een. loffelijk streven vind, dat
mijns inziens niet vaak genoeg ondernomen kan worden. In beide dissertaties
gaat het echter mis, en de manier waarop
het misgaat, is volgens mij typerend
voor het type kritiek dat beide auteurs
(en Klamer) beoefenen, en bevat daarom
een les die ook voor nier-economen nuttig kan zijn.

Why am artists poor? van Abbing is een
'schitterend ongeluk'. Abbing, zelfbeeldend kunstenaar, geeft erin een breed
opgezet overzicht van de 'markt' voor
beeldende kunst en stek zichzelf de
vraag waarom lage verdiensten niet lelden, tot een lager aanbod van kunstenaars en kunstproducten, zoals de neoklassieke prijstheorie voorspelt. Overheidssubsidie is maar een deel van het
verhaal. Want in de Verenigde Staten,
waar subsidies goeddeels ontbreken en
de kunsteneconomie draalt op giften, is
de situatie dezelfde. Volgens Abbing
moet het antwoord worden gezocht in
de bijzondere sociale status van de kunsten, die terugvoert tot de Renaissance
en vooral gedurende de Romantiek zijn
beslag kreeg; de kunstenaar als genius die
als enige toegang heeft tot het sublieme
dat zich aan gene zijde bevindt en zich
aan de cognitivistische greep van de ratio
onttrekt en daarmee de eindigheid van
de mens markeert.
Goedbeschouwd Is het een Godswonder dat Abbing nog Immer praktiserend kunstenaar is, en het is precies
daarin dat het 'schitterende ongeluk' is
gelegen. Niet alleen omdat de verdiensten laag zijn, maar ook omdat Abbing
de metafysische grondslagen voor de excentriciteit van de kunsten op zo'n meedogenloze wijze fileert, In zijn boek
combineert Abbing twee perspectieven:
het perspectief van de kunstenaar en dat
van de econoom. Ais kunstenaar heeft
Abbing een geprivilegieerde toegang tot
de collectieve zelfwaarneming van dat
ambacht. Volgens Abbing komt deze
neer op het motto dat Kunst Heilig Is en
dat Kunstenaars Heiligen zijn. Als econoom — observerend van grote hoogte

(de tiende verdieping, schrijft Abbing)
— is hij echter feilloos in staat deze zelfperceptie te dulden als zelfdeceptle. Abbing beschrijft het .kunstsyndroom als
een 'mythologie van de kunsten', waarmee hij aangeeft dat die sacraliteit per
definitie flauwekul is maar desalniettemin zo schragend is en zo breed wordt
onderschreven dat ze geen verdere toelichting behoeft. Sterker nog, deze mythologie kan alleen in het duister schragen. Abbing noemt kunstenaars niet
voor niets 'slecht geïnformeerd', en bedoelt daarmee dat ze niet doorhebben
hoe de kunsteneconomie functioneert
en dat ze zich vasthouden aan collectieve
mythen die door henzelf en het 'expertenregime' dat de kunstensector bewaakt, worden gereproduceerd.
Heel Gallic is door de legers van Ceasar bezet. Heel Gallic? Op pagina 120
heet het: 'Due to these myths everybody
in our society tends to be ill-informed
about the arts.' ledereen? Nee, niet Hans
Abbing. Als enige heeft Abbing toegang
tot de wrede werkelijkheid van de kunsteneconomie; als enige is hij in staat de
'mythologie van de kunsten' te ontmaskeren. Maar als Kunst niet Heilig is en
als geloof in die sacraliteit alleen, maar
neerkomt op de bestendiging van armoede, zelfuitbuiting en zelfbedrog, en
als dat — zo zou je denken — te vermijden toestanden zijn, waarom dan toch
geschilderd,, gefotografeerd, en geëxposeerd? Ligt het niet in de rede om. te verwachten dat Abbing als eerste het penseel zou neerkwakken? En als hij dat
klaarblijkelijk niet doet, wat moeten we
daarvan dan denken? Vals bewustzijn?
Strategische manipulatie? Of is de 'mythologie van de kunsten' toch minder
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mythisch dan Abbing wil doen geloven?
De grote afwezige in Abbings dissertatie is plezier, het plezier van het creëren, maken, scheppen, ongeacht of het
nu gaat om een schuurtje of een symfonie, een gebakken eitje of een. roman; het
plezier ook dat wel spreekt uit de subtiel
vervormde olieverfportretten die ik van
Abbing ken, en. ook uit de foto's van
menselijke lichamen die door hergebruik van een panoramalens landschappelijke grandeur verkrijgen, waarmee
Abbing onlangs exposeerde. Uit Abbings
boek daarentegen rijst het beeld op van
kunstproductie als een. tobberige,
schraalhan.zeri.ge activiteit. Kunstenaars
zijn arm, krabben zich met potscherven,
tobben over hun beslissingen, zijn zich
tot aan het hysterische bewust van statushiërarchieën en prestigeverschillen,
pijnigen zichzelf hypochondrisch met
allerlei vermoeiende uiteenzettingen,
over de grens tussen kunst en, commercie, enzovoort.
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Mijns inziens heeft dit tobberige te
maken met de neoklassieke blik waarmee Abbing naar de kunsteneconomie
kijkt. Karakteristiek daarvoor is immers
het ontbreken van aandacht voor de productie, of beter: de creatie. Veel belangstelling gaat In Abbings boek derhalve
uit naar de relatie tussen kunstenaar en
afnemer, tussen kunstenaar en galerie,
tussen, kunstenaar en sponsor en dus
naar de ruil, terwijl het scheppingsproces zelf de grote afwezige is. En dat is belangrijk, want voor inzicht In de motieven, is nu juist een beter inzicht in dat
proces nodig.
Over motieven, schrijft Abbing in
nogal anemische termen. Mensen doen
dingen omdat ze daarvoor worden be-

loond, en die beloningen kunnen intrinsiek en extrinsiek zijn, en materieel en
Immaterieel. Ik heb grote moeite mijn
eigen motieven daarin te herkennen, en
ook Abbing onderkent dat het neoklassieke instrumentarium ontoereikend Is
om veel te zeggen over de categorie van
intrinsieke beloningen en grijpt daarom
naar het werk van Pierre Bourdieu. Aan
de hand van Bourdieu leidt dat echter
tot de reductie van intrinsieke beloningen tot geïnternaliseerde conventies. Oftewel, mensen doen dingen die zo op het
eerste gezicht tegen hun eigenbelang indruisen omdat zij de afkeur van de sociale omgeving willen vermijden of, wat op
hetzelfde neerkomt, de jeuk van een
slecht geweten. En zo zijn we via een
omweg toch weer bij het eigenbelang
beland, zij het bij eigenbelang van een
hogere orde, en zijn we terug op voor
economen vertrouwd terrein; maar zijn.
we uiteindelijk ook niets te weten, gekomen over de drijfveren van Abbing de
kunstenaar. Daarvoor had misschien beter het beloningenjargon kunnen worden vervangen door een meer fenomenologische zelfbeschrijving, maar ja,
over die registers kan econoom Abbing
nu eenmaal niet beschikken.
ledere poging tot uitbreiding van
het neoklassieke arsenaal loopt uiteindelijk vast op het centrale antropologische
uitgangspunt ervan, namely k dat mensen, zij het bewust dan wel onbewust, zij
het direct dan wei Indirect, als puntje bij
paaltje komt u k zijn op maximalisering
van het eigenbelang. Zolang de notie van
een bundel van motieven als grondslag
voor menselijke handelingen niet ernstig wordt genomen en in al zijn verscheidenheid tot uitgangspunt van het

handelingsonderzoek wordt gemaakt,
zullen economen en rationale keuzeaanhangers ertoe veroordeeld blijven tot
aan het einde der dagen de binaire schema's van de homo economiaxs te doorlopen.
Altruïsme Is volgens dit model altijd
pseudo-altnüsme, waarna kritieken van
historici, sociologen en antropologen de
econoom er steeds weer toe dwingen om
te erkennen dat er ook een restcategorie
handelingen Is die als 'het andere' van
maximaliserend eigenbelang kan worden aangemerkt. En zo verschraalt de diverskelt van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek, of, waarschijnlijker,
stokt de conversatie tussen econoom en
historicus, econoom en antropoloog en
econoom en socioloog.
Talking prices gaat over prijsvorming in de
beeldende kunst. Om daar de vinger op
te kunnen leggen, heeft Velthuis veldonderzoek gedaan onder galeriehouders
in Amsterdam en New York. Talking prices
is opgehangen aan het contrast tussen
twee verschillende theoretische perspectieven op de relatie tussen kunst en. economie, die beide worden verworpen en
worden verruild voor een eigen, derde
perspectief Het eerste, dat Velthuis het
Vijandige wcrelden'-perspectief doopt,
is vooral sociaal-filosofisch en sociologisch van aard. Volgens dit perspectief
zijn kunst en economie twee radicaal
verschillende maatschappelijke sferen
die in de loop van het moderniseringsproces zijn ui.tgedifferentiee.rd en onder
invloed van de toenemende dominantie
van. het economische subsysteem, steeds
sterker zijn gemediatiseerd, lees: vercommercialiseerd. Dit perspectief vind
je bij de grondleggers van de Kritische

Theorie — Adorno en Horkheimer —
maar ook bij een erfgenaam ervan als
Habermas, en eveneens bij functionalistische sociologen als Parsons en Smelser. Tevens kom je het in minder reflexieve vorm tegen in de collectieve zelfperceptie van de kunstwereld, zoals
geschetst door Abbing.
De normatieve pendant van dit perspectief bestrijdt de onvermijdelijkheid
van de medlatlsering, beklemtoont de
wenselijkheid van maatschappelijke differentiatie en postuleert de mogelijkheid van grensbewaking. Distributie op
grond van koopkracht is uitstekend als
het gaat om stereo-Installaties, auto's en
maatpakken, maar niet als het gaat om
seks, nieren, gezondheidszorg, scholing
of mobiliteit. Deze normatieve pendant
wordt zowel verwoord door politieke filosofen als Walzer (1983), Anderson.
il993) en Radin (1996), als door welvaartsstaatonderzoekers als Esplng-Andersen (1990), voor wie decommodificatie
een sleutelbegrip is.
Volgens Velthuis zijn onderbouwing
en oordeel van belde varianten van dit
perspectief wankel en gemakzuchtig.
Geld speelt nu eenmaal een rol in de
kunsteneconomie en daar zijn goede
functionele redenen voor, al was het
maar dat kunstenaars ook moeten leven
en dat ruilhandel omslachtig is. Bovendien gaat het niet aan om aan de integriteit van degenen die in de kunstensector actief zijn te twijfelen. Oftewel,
ook al houden zich handelaars op In de
Kerk van de Kunst, dat wil niet zeggen
dat die Kerk daarmee gelijk een marktplaats is.
Het tweede is het reductionistische
perspectief van de neoklassieke prijsthe-
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orie Volgens dit perspectief is de markt
voor beeldende kunst een markt als alle
andere en worden de prijzen van kunstwerken dus net als op andere markten
bepaald door schaarsteverhoudingen.
Dat nu, zo maakt Velthuis duidelijk, is
pertinent onjuist. Er wordt niet gemaximaliseerd; prijzen kunnen alleen stijgen
niet dalen; en. er wordt niet gekozen
voor de meest rationele procedure onder
condities van grote onzekerheid, grote
uniciteit en hoge aanschafkosten, namelijk veilen. Sterker nog, die suggestie
wordt stellig als immoreel van de hand
gewezen. Daarnaast wordt niet verkocht
aan de hoogste bieder, maar alleen aan
Integere, niet-speculerende verzamelaars. Bovendien beschrijft de galeriehouder zijn relaties met kunstenaars,
collega's en verzamelaars In familiale
termen, wat, ook al moet het met een
korrel zout worden genomen, ten minste duidt op vertrouwensrelaties en loyaliteit. Ten slotte is de galeriehouder
meer dan een tussenpersoon of middenstander, maar fungeert hij of zij tevens
als raadsman, opleider en vertrouwenspersoon.
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Ook Bourdieus 'veldentheorie' verwerpt Velthuis uiteindelijk als empirisch Inadequaat. In Velthuis'' lezing van.
Bourdieu kan de kloof tussen neoklassieke norm — maximaliserend gedrag —
en sacrale praktijk worden gedicht met
behulp van de notie 'symbolisch kapitaal'. Galeriehouders derven financieel
kapitaal, op de korte termijn, teneinde
symbolisch kapitaal op de lange termijn
te verwerven. Velthuis'' voornaamste bezwaar tegen deze redenering betreft
haar economistisch reductionisme, wat
vooral tot uiting komt in de paternalisti-

sche veronachtzaming van de zelfperceptie en zelfbeschrijving van. de betrokkenen.
Datzelfde verwijt geldt de metafiinctionalistische verklaringen, van transactiekosten-economen die niet-maximaliserend gebruik van vuistregels, vertrouwensrelaties, open-cindecontracten, enz.
begrijpen als efficiënte gedragspatronen,
onder condities van onzekerheid en
asymmetrische informatie. Het bezwaar
is hier dat de ex post functionaliteit van
dergelijke arrangementen niet hun ontstaan en bestaan, kan verklaren, hoogstens hun voortbestaan, en dat daarvoor
dus te rade moet worden gegaan bij de
zelfbeschrijving van. de betrokkenen.
In plaats daarvan introduceert Velthuis een. derde perspectief dat zijns inziens empirisch superieur is aan de twee
voorgaande. In navolging van de Amerikaanse sociologe Zelizer spreekt Velthuis
van verschillende handelingslogica's
— in dit geval die van de kunsten en die
van de economie — die door de galeriehouder tegelijk worden gehanteerd.
Velthuis gebruikt de metafoor van de
jongleur' die meerdere knotsen hooghoudt om het proces van bemiddeling
tussen deze contrasterende logica's te
beschrijven. Velthuis karakteriseert de
logica van. de economie als kwantitatief,
instrumenteel, calculatief, rationeel,
maximaliserend, terwijl de logica van de
kunst intrinsiek is, kwalitatief expressie-georiënteerd en. autonoom.
Hoewel Velthuis vooral het bemiddelende karakter van de intermediaire functie van galeriehouder centraal
stek en op grond daarvan zowel het sociologische Vijandige werelden-perspectief als het economische perspectief als

reductionistisch opzij kan zetten, is zijn
keuze voor 'economie'' en 'kunst' als aanduidingen voor deze verschillende logica's niet alleen ongelukkig maar ook
veelzeggend, zoals ook, even verderop,
de keuze voor de termen 'familie' en
'markt' ter aanduiding van verschillende
'relationele logica's' dat is (zie p. 101). En
hoewel Velthuis adequate en ter zake
doende kritiek heeft op het dichotome
onderscheid tussen de gift-economie en
de tuil-economie, die onder andere het
normatieve werk van begeleider Klamer
schraagt, is de opzet van Velthuis' studie
desalniettemin zodanig dat de notie van
een 'zuiver' economische sfeer naast
niet-zuivere economische sferen onweersproken blijft.
In het meer beschrijvende deel van
zijn studie schetst Velthuis bijvoorbeeld
de beslissingsboom die galeriehouders
hanteren bij het prijzen van kunstwerken. De belangrijkste vraag Is of het
werk van een noviet of van een gevestigde kunstenaar betreft. In het eerste geval
wordt laag ingezet en wordt de prijs bepaald door vergelijking met reeds geprijsde werken van kunstenaars die vergelijkbaar zijn in termen van stijl, medium, leeftijd, cv, formaat van de werken,
et cetera. In het tweede geval wordt
teruggegrepen op de prijsgeschledenls
van de kunstenaar In kwestie en is vooral
formaat en medium van belang. Eventuele prijsstijgingen zijn gebaseerd op reputatie, verkopen en verstreken tijd. Wat
alle galeriehouders zeggen te allen tijde
te zullen vermijden zijn prijsdalingen,
hoe lang het werk ook onverkoopbaar
mag zijn gebleken.
Het is duidelijk dat het gebruik van
dit soort vuistregels, of pricing scripts zoals

Velthuis ze noemt, onverenigbaar is met
de maximaiiseringsassumptie van de
neoklassieke prijstheorie. Doordat Velthuis het gebruik van deze regels bij de
prijsstelling van kunstwerken echter als
afwijking presenteert, Velthuis wil immers voor alles laten zien dat de kunstenmarkt niet een markt als alle andere
is, en daarnaast dat ze op een andere manier anders Is dan het Vijandige werelden'-perspectief hebben wil, suggereert
hij dat de neoklassieke prijsdetermlnanten wel degelijk een empirische verworteling hebben en wel adequaat zijn voor
de beschrijving en verklaring van 'normale' economische transacties.
Dat is de vraag. Empirisch onderzoek
naar prijsstelling in vrijwel alle sectoren
van de economie leert dat vuistregels
daarbij een grotere rol spelen dan het
marktmechanisme. Dit heeft alles te maken met het simpele feit dat kwalitatieve
Informatie over de afzetmarkt niet alleen
slechts ex post maar ook nog eens uiterst
lastig te verkrijgen is, waardoor ondernemingen voor hun prijsstelling nu eenmaal meer naar hun concurrenten kijken en de branche-specifieke vuistregels
die zij hanteren dan dat zij zich voegen
naar zoiets amorfe en abstracts als de 'effectieve vraag1 (White zooi). Oftewel,
door de kunsteneconomie als uitzonderlijk te presenteren, laat Velthuis de neoklassieke prijstheorie ongemoeid en
heeft hij alleen haar geldlgheldsbereik
licht ingedamd. Alleszins loffelijk, maar
als uitkomst van de gedegen multidisciplinaire exercitie die Velthuis heeft verricht toch teleurstellend.
Hoe komt dat nou? Is het mogelijk uit
deze 'schitterende ongelukken' een alge-
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menere karaktertrek van het type kritiek
dat Abbing en Velthuis bedrijven te.
destilleren? Ik meen van wel, maar moet
er waarschuwend aan toevoegen dat
mijn poging noodzakelijkerwijs speculatief zal zijn. Cruciaal is volgens mij de
vraag voor welk publiek beide boeken
zijn geschreven. In Abbings geval zijn
dat er twee: kunstenaars en. economen.
Over de eerste doelgroep kan ik kort
zijn. Alleen, masochistische kunstenaars
zullen Abbings boek met genot lezen.
Alles wat Abbing als kunstenaar over de
kunsteneconomie te melden, heeft, weten zij in grote lijnen uit eigen ervaring
al, en alles wat Abbing er als econoom.
over schrijft willen zij eigenlijk niet weten. Wie wil lezen dat de w?aarden waarop hij zijn bestaan, heeft gebouwd drijfzand zijn? Toch alleen de masochist?
Economen biedt Abbings boek een
toetsing van de neoklassieke prijstheorie
via een beschrijving, analyse en verklaring van economisch gedrag in een
maatschappelijk domein dat als het bij
uitstek 'andere' geldt. De uitkomst van
deze toets is dat de kunsteneconomie inderdaad 'anders' is — exceptional, zoals
Abbings ondertitel hebben wil — en dat
je er met alleen prijstheorie niet komt.
Van de weeromstuit reproduceert Abbing hiermee de premisse dat er een
kerndomein van economische transacties is waarvoor de neoklassieke prijstheorie wel adequaat is, namelijk 'normale'
economische transacties die wel bij benadering voldoen aan haar vooronderstellingen van rationele, maximaliserende egoïsten.
Bij Velthuis zie je hetzelfde. Ook
Talking prices is primair geschreven voor
economen. Het multidisciplinaire ka-

rakter van Velthuis'' boek niettegenstaande, is de argumentatieve strategie
ervan overduidelijk gericht op het presentabel maken van sociologische, etnografische en historische inzichten voor
het forum, van neoklassieke economen,
teneinde het verklarende tekort van de
neoklassieke prijstheorie ten overstaan,
van prijsvorming in de kunsteneconomie zo veel mogelijk te dichten. Dat levert het zowel voor buitenstaanders als
ondergetekende licht verbijsterende en
ook verontrustende schouwspel op dat
evident intelligente wetenschappers als
Abbing en. Velthuis met veel aplomb gesneden sociologische koeken presenteren als de nieuwste veroveringen van de
menselijke intelligentie op het grote onbekende. Totdat je je realiseert dat zij
het niet tegen jou (mij) hebben, maar alleen tegen hun collega's. Met hun rug
naar de rest van de sociaal-wetenschappelijke wereld presenteren deze ontdekkingsreizigers hun gewonnen inzichten
als artefacten van de wondere wereld van
de sociologie voor een forum van onwillige mathematici.
En zo besef je ook ineens dat het
onderzoek van Abbing en Velthuis niet
is ingegeven door de wens empirische fenomenen, te beschrijven en als het even
kan te verklaren, maar louter en alleen
door de behoefte om het Model te dienen. Beide boeken gaan eerst en. vooral
over de mogelijkheden, en de onmogelijkheden van het prijstheoretisch paradigma, veel meer dan over de kunstensector zelf En daar ligt volgens mij de
kern van het probleem. Want daardoor
blijft men. uiteindelijk de econoom, die
vergeten, is dat zijn theoretisch raamwerk modellen produceert in plaats van

werkelijkheden, en is men uiteindelijk
niet bij machte eclectisch te putten uit
meerdere theoretische aanzetten en
deze, nlet-exclusief, al naar gelang de
onderzoeksvraag, pragmatisch in te zetten om nader aan de huid der dingen te
geraken. En hoe dat komt? Mijn suggestie: een tomeloze zelfoverschatting,
gevoed door te gemakkelijk succes, uitmondend in zelfgezochte Isolatie en.
duizelingwekkende Introspectie. Voor
wat het waard is.
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