Economen en hun homo economicus
S t r i p t e a s e van een p e r s o n a n o n g r a t a

Inleiding

Waarom hebben economen door de eeuwen heen hardnekkig vastgehouden aan de
homo economicus, terwijl dezelfde homo economicus evenzo lang bekritiseerd, bespot en zelfs weggehoond is? Gezien de ogenschijnlijke steekhoudendheid van de
aangevoerde kritiek hjkt slechrs Ã©Ãantwoord mogelijk regen berer weren in 21111
economen halsstarrig vast blijven houden aan hun mensbeeld Hoewel economen al
lang weren, of op z i p minst hadden moeten weren, dar hun mensbeeld de werkelijkheid geweld aandoer, hebben 7ij geweigerd her in te ruilen voor een meer realistisch mensbeeld. In deze bijdrage wil ik laten zien dat ook een ander antwoord mogelijk is De contouren van dit antwoord worden zichrb;ur zo vlug we bereid zijn
ons war meer re verdiepen in het soort vraagstukken dat economen Aan de orde stellen en de p l m s die homo economicus inneemt in de theorieen die zij daartoe
hebben ontwikkeld. Ik wil de homo economicus en de blijvende bekoring die hij
blijkbaar voor economen heeft, proberen te begrijpen vanuit het perspectief van
economen.
Noodgedwongen zullen we met zevenmijlsharzen door de geschiedenis van de
economische wetenschap heen moeten stappen. Ik zal me beperken tot een bespreking van drie rijdv.ikken: die van de klassieke economie, van de (vroeg-)neoklassieke
economie en van de hedendaagse 'revealed prefere11ce'-theorie.
H o m o e c o n o m i c u s als m e n s b e e l d : o n a a n t r e k k e l i j k en
onrealistisch?

'In til1 rhe reccived formulauons ofeconomictheory the human material wirh which the
nquirv is tonccrned is conceived in hedonistic terms, that is ro say, in teirns of ,i piissrvc
and substannally inert and im~nutahi~
given human nature The psychological and
anthropological preconceptions of the economisrs have been those which were
s~ceptedby the ps~chological2nd social suences some generations ago The hedonistic
conception of man is thac ofa lightn~ngcalculator of plcasures 2nd pain, who oscillates
like A homogeneous globule of de'iire ofhdppiness undcr the impulse ofsninuli chat shtft
him about the area, hut leave him intact. He has neither ~nrecedentnor consequent
He is an isolaeed, defininve hunian datum, in stahle eqtnhbrium except fel rhe buffet'i of
die impmging force3 [har displace him in onc dnecnon or anoth~r'(Vehlen1898,389)

Aldus verwoordde de econoom Thorstein Veblen precies honderd jaar geleden zijn
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visie op de homo economicus.' Veblen was zeker niet de eerste die de homo economicus onder vuur nam. Sinds zijn eerste verschijiien, zo'n tweehonderd jaar geleden, is de kritiek op homo economicus nooit verstomd. Bovendien geeft her citaat
,LI aan dat deze kritiek niet alleen afkomstig is geweest van niet-economen. Desaliiiercemm duikt homo economicus nog steeds met de regelmaat van de klok op iii
h e d e n d ~ ~ geconomische
se
teksten Hoe heeft de homo economicus het ondanks de
aanhoudende massieve kritiek toch zo lang kunnen volhouden? In deze paragraaf
wil ik twee mogelijke verklaringen beproeven. D e eerste verklaring zoekt de kennelijke aantrekkelijkheid van de homo economicus voor economen in de uoorbeeldfunctie die hij in de ogen van economen voor menselijkgedrag zou hebben. Idealiseren economen hun homo economicus en is dit de reden waarom zij hem in hun
theorieen de hand boven het hoofd houden;' De tweede verklaring die ik onderzoek
a i i r uit van de gedachte dat economen tegen de stroom in zijn blijven geloven dat
homo econoniicus een hoog realiteitsgehalte heeft. De homo economicus zou de
mens, en zeker waal het diens economisch handelen betreft, werkeiqkheidsgetrouiu
tveergeven.
Voordat we deze verklaringen verder bekijken, zou het natuurlijk mooi zijn als
we nu al een eenduidige definitie van homo economicus zouden kunnen geven.
Probleem daarbij is dat de homo economicus gaandeweg verschillende metamorfosen heeft ondergaan. Toch zullen we hem voordat we hier verder kunnen gaan op
zijn minst in grote lijnen moeten idenuficeren. Laren we voorlopig bovenstaande
oms~hrqvmgvan Veblen als leidraad nemen en pas aan het einde nagaan of deze de
verschillende interpretaties dekt die we onderweg zqn tegengekomen. In Veblens
omschrijving van de homo economicus vallen enkele aspecten op die ook vele anderen een doorn in het oog zijn. Allereerst wordt homo economicus geassocieerd met
een specifieke antropologische visie op de menselijke natuur. Deze visie wordt nader
aangeduid in termen van hedonisme. Homo economicus wordt omschreven als iemand die slechts $Ã©verlangen heeft: het verlangen naar genot. Vervolgens wordt
deze kijk op de mens verouderd genoemd. Ze strookt niet met eigentijdse psychologische en antropologische inzichten. Ten slotte wordt de in de notie van homo economicus besloten ged~chtegehekeld dat iemand die door veranderende 'stim~~li'
van alles meemaakt zelf geen steek zou veranderen D e gedachte dat een veranderende omgeving alleen gedrag van personen, maar nier de personen zelf die daarin
functioneren zouden veranderen, komt Veblen (en velen met hem) absurdvoor.
Voorbeeldfunctie

Ontegenzeggelijk heeft &&nvan de genoemde eigenschappen van homo economicus
door de eeuwen heen de meeste aandacht getrokken. zijn exclusieve gerichtheid op
genot. Zijn verlangen hiernaar is onbevredigbaar In plaats van genot zijn ook vaak
rijkdom, hebzucht en eigenbelang genoemd als zaken waardoor homo economicus
geobsedeerd is. Wat hier ook ingevuld wordt, duidelijk is dat homo economicus geeigen posizien wordr als iemand die monomaan uit is op een verbetering van
tie. Altijd weer vraagt hij zich af: 'Whar's in it tor me?' Hij is egocentrisch, zo nier
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egoistisch bezig en heeft geen enkel oog voor de positie van anderen. Geen prettig
heerschap dus Economen lijken over het algemeen dit oordeel te delen. Homo economicus is ook voor economen geen aimabel mens waar je voor je plezier een pilsje
mee gaat drinken. Waar economen misschien wel een voorbeeld aan nemen is dat
homo economicus zich geen knollen voor citroenen laar verkopen Hij kan heel
goed zijn eigen boontjes doppen Hij is het tegendeel van een 'loser' of 'sucker'. Enkele empirische studies suggereren dat homo economicus in d n opzicht een rolmodel voor economiestudenten is (zie Frank er al. 1993). Economiestudenten lijken
zich gdurende hun opleiding steeds meer te identificeren met de man die de hoofdrol voor 7ich opeist in de door hen te bestuderen theorieen Hoe dit ook zij (de
empirische studies en hun conclusies zijn zeker nier onomstreden), de aannekkehjkheld van dit aspect van homo economicus is niet beperkt tot economen. Homo economicus is 'cool' en ongenaakbaar en laat zich door niemand van de WIJS brengen.
Dit zijn eigenschappen die zeker in de westerse wereld bewondering afdwingen.

Uiteindelijk zullen slechts weinig economen de stelling voor hun rekeimg wil lei^
nemen dat hun theoretische gebruik van de homo economicus berust op de voorbeeldfunctie ervan. Meer economen zullen geneigd zijn hun homo economicus te
verdedigen op grond van de gedachte dat we in een 'posinve economie theory' de
werkelijkheid (inclusief onszelf) niet mooier moeten voorstellen dan zij is. Hier
stuiten we op de tweede verklaring voor de hardnekkigheid waarmee economen
vasthouden aan homo economicus: tegen de aanhoudende kritiek in blijven economen geloven in een hoog realireitsgehalte van homo economicus. Laten we eerst
echter preciezer kijken wat die aanhoudende stroom van kritiek zoal behelst. Zonder de pretentie volledig te zijn, kunnen we de kritiek onderverdelen m twee categor e n . De eerste vorm van kritiek stelt dat de homo economicus de werkelijke aard
van de mens geweld aandoet. Deze vorm van kritiek gaat ervan uit dat er zinvol kan
worden gesproken van de menselijke natuur. In, de tweede vorm van kritiek wordt
dit uitgangspunt veiworpen. Er is geen vaste onveranderlijke kern van essentiele eigenschappen aan te wijzen die mensen in alle tijden en culturen met elkaar gemeen
zouden hebben.
De eerste vorm van krinek vak o p 7ijn beun weer onder re verdelen in Twee punten EÃ©punt betreft het doel dat homo economicus voor ogen heeft, het andere
punt de wijze waarop hij d n doel na streeft:.Aangevochten wordt allereerst dat mensen exclusief gericht rijn op het verbeteren van hun eigen positie. Het is evenzeer typerend voor de mens, zo luidt de redenering, dat deze sympathiseert met andere
mensen, compassie voelt voor hun wel en wee en op zijn minst zo nu en dan onbaatzuchtig en altruistisch handelt. Daarnaast wordt de gedachte afgewezen dat mensen
in het nastreven van hun doelen altijd koel-calculerend te werk zouden g a n . In
werkelijkheid, zo wordt gesteld, gaan mensen ook af op hun gevoel en ervaring,
hanteren ze vuistregels en imiteren ze het gedrag van anderen. In de tweede vorm
van kritiek wordt betoogd dat de relevante eigenschappen van de mens niet los gezien kunnen worden van de culturele en institutionele context waarbinnen hij func-

noneen Aiingezien de c~iltureleen mstitunonele context aan verandering onderhevig is, zo stellen deze cnt~ci,zijn ook de relevante eigenschappen van de mens historisch \ariabel. Veblen is tot op de dag van vandaag een grore inspirator geweest van
deze tweede vorm van kritiek.
Er zijn echter ook aspecten in Veblens omschrijving en ridiculisering van de homo e~ononiicusdie 7eker niet dooi alle cntici worden gedeeld. Veblen schccst de honio economicu'i als een passief wezen dat slechrs reageert op stimuli van buitenaf
Veblens homo economicus is niet hij machte actief zelf de omgevmg naar zijn hand
te zetten. Bovendien is de homo economicus in Veblens ogen een machine. De homo econoinicus is geen intentioneel handelend subject, maar een 'lighniing calculator' die geprogrammeerd is om willoos bepaalde stimuli om te zetten in bepaalde
responses. Deze kiirakterisering staat haaks op die van andeie critici die menen dat
de homo economicus getuigt van een grenzeloze oveischaaing van het menselijke
vermogen om doelbewust hun eigen lor in handen te nemen. Het problee111 dat dee cnnc.1 signaleren is niet dat homo economicus een passief, machinaal wezen is,
maar luist omgekeerd dat her een groteske iiirvergronng is van de mens als actief, 111tennoneel handelend persoon.
De kritiek die de honio economicus in de afgelopen eeuwen ren deel is gevallen
is dus geenszins eenduidig. War stellen economen daar tegenover die hun theoretische gebruik van de homo txonomicus baseren op hun geloof in de werkelijkheidsgetrouwheid) Er zijn economen die lijken te volstaan met het verzekeren en benveren dat de mens wel degelijk een invariante natuur heeft en dat deze natuur erop
neerkomt dat mensen altijd berekenend eigen gewin najagen. Er zijn echter ook
economen die daaraan toevoegen dat deze visie op de menselijke natuur een betere
verklaring geeft van economische (en wellicht ook bredere maatschappelijke) ontwikkelingen en processen dan welke andere visie ook. Een goed voorbeeld hiervan is
Geoig Sngler (zie Stiglei 1981). Nog
de Chicago-econoom en n~bel~rijswmnaar
weer andere economen menen dat de homo economicus inderdaad de beste verklaringsgrondslag biedt van bepaalde economische processen en ontwikkelingen zonder dar 7e geloven ebt de homo economicus de menselijke naruur adequaat weergeeft. Enkele van de meest toonaangevende en gezichtsbepalende economen van de
laarste anderhalve eeuw behoren tot deze laatste groep.
In wat volgt kies ik er bewust voor homo economicus niet verder re bespreken in
termen van mensbeelden. De vragen of homo economicus door economen als een
nastrevenswaardig of als een realistisch beeldvan de mens wordt gezien, raken mijns
inziens niet de kern van de redenen waarom toonaangevende economen homo economicus alsmaar niet afzweren O m tot deze kern door te dringen, moeten de omschrijvingen van homo economicus in verband worden gebracht met her werk dat
economen hem in hun theoriein willen laten doen. We zullen zien dar homoeconomlcus het resultaar is van doelbewuste abstracties en stileringen van de mens die
economen introduceren teneinde bepaalde economische vraagstukken te kunnen
behandelen. Economen (althans de meer zelfreflexieve onder hen) weren dat homo
economicus niet volledig recht doet aan de mens in al zijn facetten. Hij doet zelfs
niet volledig recht aan diens economisch functioneren Homo economicus is, zoals
de helaas enigszins in vergetelheid geraakte econoom-methodoloog Fritz Machlup
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het treffend uitdrukt, geen homo tofusmaar een homopartzalis (Machlup 1978,267).
Slechts een deel van de mens en zijn handelen beoogt de homo economicus recht te
doen.
De klassieke h o m o e c o n o m i c u s van john S t u a r t M i l l

John Stuart Mill geniet onder een breder publiek vooral bekendheid als auteur van
Minder bekend is zijn haanhreklassieke werken als On hberty en UtilztariaÃ¬Ã¬is
kend werk op het gebied van de methodologie van de economie. Zijn 'On the definition of political economy; and on the method of investigation proper t0 n'
(1836) kreeg aanvankelqk nier de aandacht en waardering waarop Mill hoopte, maar
is inmiddels wel uitgegroeid tot een klassieker in zijn genre. Mills essay is om mmimaal twee redenen het bespreken waard. Het is niet alleen uit historisch oogpunt interessant. Mills ideekn iepresenteren niet alleen het (zelflbegrip van economen aan
het begin van de negentiende eeuw. Zij dragen, als we althans Hausman, een van de
toonaangevende methodologen van de economie van onze tijd, kunnen geloven,
nog steeds bouwstenen aan voor een adequaat begrip van de eigenaardigheden van
de huidige economische wetenschap (zie Hausman 1992). Als tweede reden kan genoemd worden dat Mill in zijn essay een treffende typering geeft van de klassieke
homo econoniicus. O p deze typering zal ik me hier verder concentreren.
Mill stelde zich in zijn essay uitdriikkeli~ktot doel een definitie te geven van politieke economie die recht zou doen aan het werk van de belangrijkste exponenten ervan. 'Politieke economie' moet niet worden verward met wat tegenwoordig hiervoor
doorgaat. Bij Mill verwijst deze term naar het werk van de grote klassieke economen
als Adam Smith en David Ri~ardo.De kwesnes die de klassieke politieke economen
in die tijd bezighouden, hebben alle op een of andere wijze hetrekking op maatschappelijke (of nationale) rijkdom en dan met name op de processen waarin maatschappelijke rijkdom geproduceerd, verdeeld en geconsumeerd wordt en van de
wetten die daarbij in het geding zijn. Mill stelt mi dat de klassieke economen hierbij
een psychologische wet als fundamenteel aanmerken: de wet dat mensen rijkdom
nastreven. Deze wet wordt als fundamenteel beschouwd omdat hij ten grondslag
ligt aan al het overige wat de klassieke economen over voornoemde processen te herde brengen. Hun visie op de productie, verdeling en consumptie van rijkdom leiden
de klassieke economen uiteindelijk af ut deze ene 'law of mind', zoals Mill deze fundamentele psychologische wet ook wel noemt.
Hoewel Mill zelf de notie geen enkele keer gebruikt, kunnen we zeggen dat de
klassieke homo economicus de mens is die figureert in de aldus gekarakteriseerde
klassieke economie. De klassieke homo economicus is de mens die er uitsluitend op
uit is ZIJn eigen rijkdom te vergroten. We zien hier de homo ei-onomicus opdoemen
die 70 veel kritiek heeft opgeroepen: de mens die er unsluitend en alleen op uit is
7ijn eigen materiele welvaart te vergroten. Deze klassieke homo economicus heeft
geen oog voor de rijkdom of het welzijn van anderen. Let wel, dit betekent niet dat
hij anderen hun welzijn misgunt. De klassieke homo economicus is eenvoudigweg
indifferent ten aanzien van het welzipi van anderen. Als we 'welzijn' opvatten als een
ruimer begrip dan 'rijkdon< (waarbij welzijn naast materiele rijkdom ook immate-

riele bronnen van welbevinden omvat), staar de homo economicus stnkt genomen
ook onverschillig tegenover die aspecten van zijn eigen welzijn die met zijn rijkdom
niets van doen hebben.
Mill laat geen mogelijkheid onbenut om i e benadrukken dat 'echte' mensen zich
n hun alledaagse feitelijke f~incnoneren,ook als het processen betreft waarin maar'ichappelijke rijkdom wordt geproduceerd, verdeeld of geconsumeerd, niet alleen
aten leiden door dit streven naar (vergrotingv.in) rijkdom. Ook als het om economische activiteiten gaat, moet er rekening mee worden gehouden (en dit doen economen volgens Mill ook) dat mensen zich mede laren leiden door motieven ofdrqfveren die tegen het monef van rijkdomsvermeerdering ingaan, zoals de afkeer van
werk ei1 het verlangen naar het onmiddellijk genieten van kostbare uitgaven. Soms
houden economen in hun studie rekening niet deze 'courner-motives'. Mill wijst
di~irnaastop vele andere wetten die eveneens het gedrag van individuen beinvloeden.
Zo z-ij11 er wetten die samenhangen met plichtbesef en het streven naar goedkeuring
(door anderen) en die met egocentrisch geori'enteerd zijn. Verder doen wenen zich
gelden die afhankelijk zijn van het specifieke soort samenleving waaiin mensen leven.
Volgens Mill ontkennen klassieke (politieke) economen niet dat deze andere,
niet op eigen zelfverrijking gerichte motieven en wetten van invloed zijn op feitelijkc economische processen. Zij doorkruisen en verstoren d e werkmg van her streven
naar rijkdomsvermeerdeniig. Desalniettemin abstraheren economen in hun srudies
van de invloed van deze verstorende fiictoren en concentreren 7e zich uitsluitend op
het ene (economische motief) van rijkdomsvermeerdering. Mill is ervan overtuigd
d.it economen hier verstandig aan doen Goedbeschouwd zien zij zich hiertoe gedwongen. De economische werkelijkheid is dermate complex, wordt door een dush g ingewikkelde wirwar van factoren bepaald, dat economen geen andere keus
hebben dan zich exclusief te richten op <Ã©factor en z i p gevolgen. Anders dan in de
nat~iurwetenscliappen,waarin in experimenten de werking van een kunstmatig geisoleerde factor proefonderviildelijk kan worden vastgesteld, zijn experimen~enin de
economie hoogst zelden, zo niet nimmer mogelbk. Materiele isolatie van een factor
in een laboratorium-achnge situatie mag dan voor de economie niet z i p weggelegd,
zo zouden we Milis betoog kunnen parafraseren, dit betekent niet dat een theoretzsihe isolatie van een factor onmogelijk is. De economische wetenschap gnjpt deze
mogelijkheid met beide handen aan door gedachte-experimenten uit te voeren
waarin het streven van individuen naar rijkdomsvermeerdering de enige beinvloedende factor IS.
Wat opvalt is dat MiH weinig aandacht heeft voor een aspect dat in de daarop
volgende anderhalve eeuw steeds meer het beeld van de homo economicus gaat bepalen: diens rationaliteit. Mill volstaat met een korte vermelding dat economen ervan uitgaan dat mensen m hun streven naarmeer rijkdom m staat zijn te beoordelen
welke van hun middelen meer en welke minder geschikt zijn om dit doel te realiseren (M1111836, 321). Hoe mensen geacht worden dit re (kunnen) beoordelen, en of
7e ook worden geacht altijd de meest optimale aanwending van middelen re kiezen,
laat Mill in her midden. We pullen zien dat het pist geprononceerde en controversiele antwoorden op dit soort vragen zijn die de homo economicus in toenemende
mate gaan karakteriseren.
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Exit h o m o economicus? D e r a t i o n e l e e c o n o m i s c h e m e n s v a n
Lionel Robbins

Her 'Essay on the nature 2nd significante of economie science' dar Lionel Robbins
(later Lord Lionel Robbins) in 1932 her licht Het zien (en in 1935 herzag), kan evenals
het hiervoor besproken essay van J S. Mill als een mijlpaal in de methodologie van
de economie worden beschouwd. Tot op de dag van vandaag grijpen economen terug o p de definitie die Robbms hierin geeft van het voorwerp van studie van de ecoiiomische wetenschap- 'Economics is the science which studies human hehaviour as
a relanonship between ends and scarce means which have alternative uses' (Robbins
1984~16).
Deze definitie weerspiegelt de stormachtige ontwikkeling die de economische wetenschap tussen het verschijnen van Milis essay en dat van Robbiiis heefi
doorgemaakt. Zo'n veertig jaar na verschijnen van Milis essay ontketenden auteurs
als Wahas, Jevons en Menger de zogeheten marginal~stischerevolutie. De marginalisten, wegbereiders voor wat later de neoklassieke economie zou worden genoemd,
plaatsten in hun analyse de subjectieve waardermgen die individuen hebben van
goederen en diensten (en dan met name van de laatst toegevoegde eenheid; vandaal
de benaming 'marginalistisch') op de voorgrond. Niet langer is de erin gestopte arbeid maatgevend voor de waarde van een product, maar het nut dar het voor de
gebruiker ervan opleven. Vandaar dat ook wel gezegd wordt dar de objectieve (arbeids)waardeleer van de klassieke economie plaats maakt voor een subjectieve waardeleervan de neoklassieken.
Het is enigszins merkwaardig hier Robbins op te voeren in een stuk over de homo economicus. Robbins windt zich er namelijk over op dat crmci van de economische wetenschap nog steeds hun pijlen richten op de homo economicus. Alsof die
nier al lang het loodje heeft gelegd in de economische wetenschap! Robbins 17 niet
mals in zijn oordeel: mensen die ervan uitgaan dat homo economicus nog steeds in
de economische wetenschap de hoofdrol voor zich opeist, hebben zeker zestig jaar
theorievorming in de economie gemist. Robbins stelt de homo economicus gelijk
aan war ik in de vorige paragraaf de klassieke homo econoniicus heb genoemd Het
is de mens die uitsluitend en alleen bezig is met het behartigen van zijn materiele eigenbelang. Dit is inderdaad de mens die de klassieke economen in hun theorieen
ten tonde voerden, stelt Robbms, maar neoklassieke economen hebben zich hiervan
gedistantieerd. Teneinde misverstanden te voorkomen stelt Robbms voor de term
h o n ~ oeconomicus niet te gebruiken om de neoklassieke economische mens te benoemen. Dit voorstel heeft weinig weerklank gevonden. Tot op de dag van vandaag
worden de individuen die in economische rheoriekn en modellen figureren aangeduid met homo economicus, ongeacht of deze gelijk zijn aan, of zelfs maar in de
verstevene lijken op, de klassieke homo economicus.
Anders dan de klassieke homo economicus wordt de neoklassieke economische
mens niet gekarakteriseerd door een specifiek motief voor handelen. De neoklassieke theorie legt zich niet vast o p een specifiek doel dat mensen in hun economisch
handelen zouden nastreven. Robbms ontkent niet dat neoklassieke economen vaak
nog steeds, als in een eerste benadering, veronderstellen dat economische subjecten
alleen uit zijn op hun geldelijk gewin. Maar hl] benadrukt dar het analytisch kader

van de neoklassieke theone ruiinte biedt aai1 de mogelijkheid dat mensen er geheel
andere doelen op na houden. Of mensen nu egoisten zijn ofaltruisten, of ze nu materiele geneugten verkiezen boven immateriele (of andersom), 70 lang maar aan twee
voorwaarden is voldaan, weet de neoklassieke theorie er raad mee. De eerste voorwaarde is dat mensen hun wensen, doelen en verlangens ten opzichte van elkaar weten re waarderen. Dit is waarschijnlijk waar Veblen op doelde met zij11 opmerking
dat de economische mens een homogene eenheid is. Naast deze voorwaardevan de
relatieve ordening van doelen dienen mensen te beschikken over alternatief aanwendbare middelen. Hun middelen moeten 'mnlti-inzetbaar' zijn en ze moeten ontoereikend z i p om al hun doelen te realiseren. Als middelen worden iiige~etom het
ene doel te realiseren, zal dit ren koste gaan van de realisering van andere doelen (de7e la.irstgenoenide misgelopen opbrengsten noemen economen opportuniteitskosten)
Wanneei aan de zojuist genoemde voorwddrden is voldaan, betoogt Robbins,
heeft gedrag een economisch aspect. Economisch gedrag heeft betrekking op de wij7e waarop mensen, gegeven de rangschikking van hun doelen en gegeven hun middelen, hun middelen aanwenden om hun doelen te verweikelijken. Hoewel aan vrijwel alle vormen, van menselijk gedrag een economisch aspect zit, en de neoklassieke
theorie daar in principe dus iets over te ?eggen heeft, moet volgens Robbins nooit
uit het oog worden verloren dat de neoklassieke theorie slechts Ã©Ãaspect van menselijk gedrag belicht D e neoklassieke theorie heeft bqvooibeeld niets te melden over
hoe mensen tot hun doelen komen en waarom ze het ene doel hoger waarderen dan
her ander. Hier hebben naai de mening van Robbins andere disciplines als de psychologie, ethiek en esthetica wel het een en ander over re zeggen. De economische
mens van Robbins is dus evenals Mills homo economicus een homopartiahs, zi] het
dat het partiele bij Robbins een andere inhoud krijgt. Wetende dat er altijd meerdere aspecten aan menselijk gedrag z i ~ nte onderscheiden, kiezen neoklassieke economen eivoor hun aandacht exclusiefte richten op een hiervan.
D e economische wetenschap liikt aldus de werenschap van het wikken en wesen
te worden, van het afwegen en afruilen ('tradeoffs') en van het kiezen. Dit kan nog
verder worden aangescherpt
door te stellen dat de economische wetenschap de we~,
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wetenschappen, zoals sociologie, antropologie en politicologie. Deze indruk
is echter slechts gedeeltelijk juist. Allereerst kenmerkt de neoklassieke theorie zoals
Robbins die typeert zich niet door de extravagante rationaliteitsclaims die doorgaans wel worden gemaakt in de rationele-keuzetheorie. We hebben gezien dat de
neoklassieke theorie naar de mening van Robbms veronderstelt dat mensen hun
wensen en verlangens ten opzichte van elkaar weten te ordenen. De verdergaande
claim dat mensen al hun wensen en verlangens op een complete en consistente wijze
in een alomvattende ordening onderbrengen, zodat al hun wensen en verlangens
kunnen worden gerepresenteerd in een doelfuncne, acht Robbins niet inherent aan
of kenmerkend voor de neoklassieke theorie. En volgens Rohbins impliceert de neoklassieke theorie weliswaar dat mensen rationeel de aanwending van hun middelen
kiezen in de zin dat deze keuze een intentionele handeling, gericht op het realiseren
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van gestelde doelen, is Maar hij acht de verdetgaande claim dat mensen over perfecre mforn~atieen 'foresight' beschikken en altijd feilloos de optimale aanwending
kiezen evenmin kenmerkend voor de neoklassieke theorie.
Robbins betoogt dat de neoklassieke theorie eigenlijk niets anders doet dan
voortborduren op een ervaring die wij allen als mens hebben. Regelmatig wordt een
ieder van ons geconfronteerd met her probleem dat onze middelen tekortschieten
om ai onze wensen en verlangens te bevredigen Wij zien ons dan genoodzaakt te
kiezen. Dit houdt allereerst in dat we uitmaken welke van onze wensen en verlangens we het liefst willen bevredigen. Maar we schatten ook in hoeveel ons het bevredigen van onze hoogst gewaardeerde wens ofverlangen waard is in termen van onze
andere wensen en verlangens die we daardoor met (of in mindere mate) kunnen
bevredigen, Robbins vertrouwt erop dat iedereen hierin zijn of haar alledaagse ervaiingen herkent. Hij rekent erop dat we, zodra we doorhebben dat de neoklassieke
theorie dit alledaagse gegeven alleen maar verder theoretisch uitwerkt, de vanzeifsprekende juistheid ervan onmiddellijk zullen beamen.
Robbins mag dan wel beweren dat de bovengenoemde verdergaande rationaliteitsclaims geen deel uitmaken van de neoklassieke Theorie, hij onderkent wel dat
steeds meer neoklassieke economen deze claims voor hun rekening lijken te nemen^
Volgens Robbms weerspiegelt dit echter niet een toenemend geloof onder neoklassieke economen dat mensen daadwerkelijk 'superrationeel' rijn. Neoklassieke economen introduceren in toenemendemate heroische rationali~eitsveronderstellingen
omdat deze hen m staat stellen wiskundige modellen op te stellen waarmee ze de
implicaties van rationeel economisch gedrag kunnen onderzoeken. De wiskunde
biedt een keur a m optinialisarietechnieken en alleen wanneer de heroische veronderstellingen worden gemaakt kunnen deze technieken worden toegepast. Alleen
dan kan rationeel economisch gedrag worden gerepresenteerd als een maxim.ilisatievraagstuk onder randvoorwaarden De heroische rationaliteitsvero~~derstellin~en
kunnen worden opgevat als idealisanes. Zij dienen theoretische doelen en beantwoorden nier aan de ideeen en opvattingen van de economen over mensen en hun
gedrag die de veronderstellingen in limi theorieen maken
Dit brengt ons op een tweede reden waarom de neoklassieke economie zoals
Rohbins die omschrijft niet zonder meer gelijk gesteld kan worden aan de rationelekeuzetheorie die andere sociale wetenschappen is binnengedrongen. In de ogen van
Robbins beoogt de neoklassieke theorie niet, of in ieder geval niet primair, het keuzegedrag van individuen te verklaren. Zoals de voorgaande alinea al suggereert, gaat
het neoklassieke economen vooral om de implicaties van rationeel individueel keuzegedrag. Neoklassieke economen deduceren (meestal i n de vorm van wiskundige
afleidingen) de gevolgen hiervan voor verschijnselen en processen op een hoger aggregatieniveau. Het aggregatieniveau in kwestie is meestal dat van de markt. Paradigmatisch is bijvoorbeeld de kwesne hoe de marktvraag naar een bepaald goed reageert op een prijsverhoging ervan. Als individuele vragers op de markt rationeel
kiezen, kan het antwoord eenvoudig worden afgeleid: de marktvraag daalt.
Naast de verschillen tussen Robbins' rationele economische mens en Mills homo
econoinicus bestaan er ook mreresstinte overeenkomsten. Volgens Robbins is het
onderscheidende kenmerk van Mills homo economicus, namelijk zqn monomaan

streven naar een veihoging van z i p eigen rijkdom, niet langer meer kenmerkend
voor de rationele economische mens van de neoklassieke economie Maar Robbins'
t i o e e economische mens is wel evenals Milis homo economicus een doelgericht
handelend wezen. Het soort besluitvormingsproces, her soorr overwegingen dat
voorafgaat aan het handelen, is bij beide personages hetzelfde. Ook vertoont de rol
die beide personages spelen in de neoklassieke, respectievelijk klassieke economie
overeenkomsten. In heide gevallen fungeren de personages als postulaten waaruit
implicaties worden gededuceerd op een hoger aggregatieniveau dan dat van de individueel handelende mens. BIJ klassieke economen gaar het hierbij met name om
processen waarin maatschappelijke (of n~rionale)rijkdom wordt geproduceerd, verdeeld en geconsumeerd. Bij neoklassieke economen gaat her met name om fenomenen LIS evenwichten op markten.
Preferenties als waarneembare keuzen; alsof-interpretaties
Robbins onderkende al in de jaren dertig dat economen steeds verder gingen in het
maken VJH exorbitante rationalireitsveronderstellingen. Deze tendens lijkt zich
sindsdien voortgezet te hebben. Economen hebben het toepassingshereik van hun
nursrheorieen verder vergroot door ze uit te werken voor situaties waarin individuen
moeren kiezen onder onzekerheid of risico. In dergelijke situaties weren individuen
nier zeker wat de gevolgen zijn van de handelingsopties die hun ter beschikking
staan. Individuen worden dan verondersteld hun verwachte nut te maximaliseren.
Hierbij wordt het verw~chrenut berekend door het out van de opbrengsten van alle
mogelijke toekomstige gevolgen van al hun handelingsopties te vermenigvuldigen
ecomet de kans op deze gevolgen. Hier lijken de idealisaties van Rohbms' rario~~ele
nomische mens tot in het absurde te worden doorgetrokken Individuen worden
immers niet alleen verondersreld ~ l l mogelijke
e
optie';, al hun mogelijke toekomsrige gevolgen en hun nut te kennen, maar ook nog eens de Juiste kansverdeling. Vervolgens worden ze verondersteld feilloos de benodigde vermenigvuldigingen uir te
voeren, n a ~ r n ze
a de optie met her hoogsteverwachte nut kiezen.
D e vraag is echter of de nutstheorieen van economen zo letterlijk moeten warden genomen. Denken economen echt dar individuen precies zo omgaan met hun
keuzeproblemen als in de nurstheorieen wordt aangegeven? Dat individuen, voordat w hun definitieve keilde maken, daadwerkelijk in hun gedachten alle stappen
xtten die de nut~theorieensuggereren? Er lopen maar heel weinig economen rond
die een bevestigend antwoord op deze vragen geven. Hooguit enkelen denken wetkclijk d.ir wat ze in hun nurstheorieen toeschrijven aan individuen minutieus de
hesluitvorming'iprocessen weergeven van de individuen in kwesrie De meeste economen zijn van mening dat individuele hesluitvormingsprot-essen naar alle waar~ c h i j n l ~ k h eafwijken
id
v.in de theoretische representatie die economen in hun nutstheorie'n hiervan geven. Tegelijkertijd maken ze zich hier geen zorgen over Hun
vermoeden dar hun eigen representatie van besluitvormii~gsprocessenvan individuen niet overeenstemt mer wat zich werkelijk in de hoofden van individuen afspeelt,
ijkt hen in het geheel niet re verontrusten Het doer in hun ogen geen afbreuk aan
de bruikbaarheid van hun nursrheorieen. Waarom nier?
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Economen nemen steeds meer afstand van de gedachte dat de bruikbaarheid van
hun theorieen afgemeten kan worden aan de mate waarin ze de beslmn~ormingsprocessen van individuen accuraat afbeelden. Steeds duidelijker komt de nadruk exclusief te liggen op de mare waarin hun theorieen recht weten te doen aan regelmatig
terugkerende fenomenen op een hoger aggregatieniveau. O m dit laatste was het
klassieke en neoklassieke economen volgens Mill, respectievelijk Robbins uiteindelijk ook te doen. Maar hadden klassieke en neoklassieke economen nog enige aspirane ook recht te doen aan de beweegredenen en overwegingen van individuen die
voorafgaan aan hun gedrag, hedenda'igse economen lijken deze aspiratie op te geven. Dit berekent niet dat hedendaagse economen menen dar hun representatie van
individueel gedrag volstrekt willekeurig is. De vrijheid die zij zich hierbij toestaan, is
beperkt doof de eis (die zij zichzelf opleggen) dat hun representatie in ieder geval
recht moet doen aan het feitelijk, waarneembaar gedrag van individuen O f zij zich
daarenboven nog gehouden voelen enigszins recht re doen aan de niet (onmiddellijk) waarneembare processen die zich in de hoofden van de individuen in kwesne
afspelen en die tot hun waarneembaar gedrag leiden, hangt af van hun interpretatie
van de theorie die in dit verband met onvermeld mag blijven. de 'revealed preferencc-theorie.
De theorie van Paul Samuelson en anderen om de 'revealed preferente'-theorie
van her con~umentengedr~ig
te introduceien,' komt i n groie lijnen op her volgende
neer. Als we betrouwbare informatie willen verkrijgen over de preferenties van individuen (in hun rol als consument, bijvoorbeeld), kunnen we dit het best direcr uit
hun waarneembaar koopgedrag afleiden Als we voldoende waainemingen hebben
van de Feitelijke koopgedr.igingen van een individu, en dere gedragingen voldoen
aan minimale consistentie-eisen, dan kunnen we de pieferentie-ordemng van her
individu afleiden. Als vervolgens deze ordening aan bepaalde formele eisen voldoet,
dim kunnen we hier een nmsfunctie uit distilleren. We kunnen dan het gedrag van
het hetieffende individu representeren als nutsmaximerend gedrag. Het zal duidelijk zijn dat we in deze 'revealed preferences-opvatting niet kunnen zeggen dat het
individu nch gedraagt zoals her zich gedraagt omdat het deze nutsfunctiemaximahseert Het is eerder andersoni: we kunnen zeggen dat het individu deze nutsfunctie
maximali\een omdat het zich gedraagt zoals her zich gedraagt. O f het individu nu
wel of met de ni-itsfunctie in rijn hoofd heeft, doet niet terzake. Preferennes verhe7ell hier kortom de verklarende functie die ze i n Robbins' visie nog wel hadden. We
kunnen de nutsfunctie het best opvatten als een door economen (uit waarneembaar
gedrag) afgeleid theoretisch constiuct, waarmee ze marktfenomenen kunnen analyseren.
Betekent dn" dat de 'revealed preferente'-benadering helemaal gespeend is v a l elke claim aangaande de onzichtbare gedragsbepalende processen m de hoofden van
individuen' Dit hangt ervan af Ei zijn minimaal w e e verschillende interpretaties in
omloop, een gematigde en een radicalere. Hoewel de gematigde interpreratie expliciete verwijzing naar psychische u k mentale roest.inden zorgvuldig vermijdt, gaat dee er wel degelijk van mr dar consumenten hun preferenties ordenen en hun gediag
hierop afstemmen. De preferenties die deze interpretatie toeschrijft aiin consumenten bcmtwoordt in deze interpretatie bij beniidering a.in de werkelijke preferentie-

nideningen die consumenten als mentale toestanden op een of andeie manier 1n
hun hoofd hebben en die hun gedrag bepalen. D e vraag of de preferenties die de 'revealed preferente'-benadering toeschri~ftaan consumenten bij benadering de werkelijke preferenties van consumenten weergeven, wordt m de radicale interpretatie
erz zijde geschoven. O f consumenren al of niet bewust hun preferennes hebben geordend en 711 zich in hun gedrag laten leiden door een sneven naar nutsmaximalisatie
wordt afgedaan als niet-terzake-doend.
In deze radicale inteipretarie wordt niet langer meer geclaimd dat consumenten
daadwerkelijk bij benadeling de mentale toestanden hebben en de denk- en rekenprocessen doorlopen die de preferentiebenadering aan hen toeschrijft. Het enige
wat terzake doet is of er een regelmaat (of patroon) is aan re wijzen in het waarneembaar gedrag van consumenten die rheorerisch gerepresenteerd kan worden in termen van getoonde preferenties Anders gezegd: wat geclaimd wordt is slechts dat
consumenten zich gedragen alsofze hun (verwachte) nut maximaliseren. Het enige
w,it geclaimd wordt is dar hun feitelijk, waarneembaar gedrag correspondeert met
her gedrag dar een denkbeeldig individu vertoont dat precies en foutloos de rekeniegels zou volgen die de economische theorie aan hem toeschrijft. Hoewel al het
menselijk gedrag (als het aan minimale consistentie-eisen voldoet) op deze wijze
theoretisch gerepresenteerd kan worden, wat de (al dan niet bewuste) werkelijke gedragsdetern1inanten ook mogen zijn, kan ook in deze radicale interpretatie van een
p i tiele benaderingworden gesproken. Het is partieel omdat her niets zegt ovei motieven, overwegingen en dergelijke die ren grondslag (kunnen) liggen aan menselijk
gedrag.
Naar eigen zeggen heeft het Herben Simon, toch niet de eerste de beste econoom me1 een Nobelprils op zak, lange tud gekosr voordat hij door had dat economen alleen gdnteresseerd zqn in verschijnselen op geaggregeerd niveau en dat hun
repiesentiines van individueel gedrag alleen pretenderen recht te doen aan waarneembaiir gedrag. Aan het begin van zijn academische loopbaan als econoom maakte Simon vooral naam als pleitbezorger van 'satisficing behavioui'. Hij plaatste deze
notie tegenover 'niliximismg behaviour' Simon was ervan overtuigd dat mensen
hooguit beperkt (en nier volledig) geinformeerd zijn en genoegen nemen met minder-dan-opnmale bevredigende resultaten. Genoeg is genoeg. Als mensen mer hun
handelen hun aspiiatieniveau hebben gehaald, zijn 7e tevreden en blij\en niet rusreloos verder zoeken nasr verbeteringen, aldus Simon. Blijkbaar dacht Simon dat
neoklassieke economen met de voor hun niirsrheonekn kenmerkende maximalisatieveronderstelling een adequate afbeelding willen geven van de hesluirvormingsprocessen die individuen doorlopen. Pas later zag Simon in dat deze economen
slechts de uitkom'stenvan dergelijke processen beogen te representeren. Her is in dit
verblind ook tekenend d.it veel economen Simon, juist omdat deze zelf een adequate
nastreefde, eerder als een psycholoog
afbeelding van de hesluirvor~iiin~spit~essen
daii als een econoom beschouwen Een echte econoom', zo iealiseerde Simon zich
lilrei, houdt zich blijkb.iar niet met dar soort processen bezig (.Simon 1982)
De 'revesled preferente'-benadering is ai.mrrekkelijk voor (neoklassiek-georienteeide) economen omcLir netelige kwesties ermee omzeild kunnen worden. De keerzijde is echter dat de benadeling niet vanzelfsprekend de theoretische resultsten im-
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pliceerr die economen lief zijn. Niet elk gedrag diii voldoet aan de in de 'revealed
preference'-henadering gestelde minimale consistentie-eisen levert bijvoorbeeld het
resultaat op dar de markrvraag naar een bepaald goed (ceterzs paribus) daalt als de
prijs ervan stijgt.' Deze resultaten volgen niet per definitie uit de in de 'revealed preference'-benadering opgelegde minimale consistenrie-eisen D e resultaten vereisen
een bepaalde consistentie. Tenzij we deze verdere bepaling toch weer halen uit (individu-)interne motieven en beweegredenen (waarmee we de 'revealed preferente'-benadering om zeep zouden helpen), biedt de introductie van een externe kracht of
mechanisme hier misschien uitkomst. Vandaar dat veel economen tegenwoordig
hun toevlucht nemen tor een evolutionaire onderbouwing -en
evolutionaire
kracht of mechanisme, vergelijkbaar met natuurlijke selecne, zorgt er m deze visie
voor dat personen gemiddeld in hun gedrag het soort consistentie a.in de dag leggen
dat de geijkte theoretische resultaten oplevert. Gedacht kan hier worden aan competitieve of marktselectie. De markt treedt hierin op als scherprechter slechis de ondernenimgen die erin slagen om winst te boeken overleven de markttest. De homo
economicus, de mens die economen ren tonele voeren in hun afleiding van de bekende theoretische resultaten, wordt hier evolutionair geherinterpreteerd. Hij verschijnt hier als de uitkomst van een evokitionair proces. Daar waar de 'revealed preference'-versie (in de radicale mrerpreta~ie)in alle talen zwqgr, geeft de evolutionair
geherinterprereerde homo economicus een toelichting waarom de homo economicus zich gedraagt zoals hi) zich gedraagt.
D e h o m o economicus t o t z i j n n a a k t e essentie t e r u g g e b r a c h t ?

D e homo economicus lijkt in de loop van de eeuwen steeds verder te zijn uitgekleed.
Verwees hij bij Mill nog naar een bepaald motief voor handelen, Robbins' econoni~schemens is verenigbaar met elk willekeurig motief. Robhins karakteriseelt de
economische mens nier in termenvan het soort doel(en) dat deze nastreeft, maar 111
rennen van de wijze waarop deze zijn zelfgekozen doelen nastieeft. Rohhms' economische mens wendt zijn gegeven schaarse middelen welbewust aan teneinde zijn gegeven, zelfgekozen doelen te realiseren. D e iiutsfunctie die economen aan de economische mens toeschrijven, is m Rohbins' interpretatie een theoretische representatie
van de doelen die mensen zich bewust voor ogen stellen. Ook deze link wordt later
doorgesneden Nutsfuncties worden in de 'revealed preferente theory louter theoretische representaties van waarneembaar keuzegedrag In radicalete mterpietaties
hiervan wordt elke claim afgewezen als zouden nutsfunctie5 iets zeggen over doelen
van mensen. Nier langer wordt zelfs aangenomen dat mensen mtentioneel, dnelgericht handelen. O f mensen nu mtentioneei handelen of niet, 20 lang hun waarneembaar gedrag maar aan minimale consistentie-eisen voldoet, kan hun gediag in
termen van maximalisatie vdn een nutsfunctie worden gerepiesenreerd Impliceerde
Mills en Robhins' interpretaties kortom nog substantiele opvattingen o\er de beweegredenen van economisch gedrag en over besluitvormingsprocessen voorafgaand aan economisch gedrag, modeine inteipretanes lijken elke substantiele opvatting dienaangaande te willen vennijden.
Alle verschillen in interpretatie ren spijt, is de theoretische rol die homo econo-

micus door de eeuwen heen heeft gespeeld in economische theorie goeddeels dezelfde gebleven. Ruwweg gesteld is homo economicus de verbindende schakel tussen
veranderingen in de 'incentives' en veranderingen in geaggregeerd gedrag. De wet
van de vraag mag in dit verband paradigmatisch worden genoemd: ceterzsparzbus,
als de prijs van een goed (of dienst) sti~gt(daalt), daalt (stijgt) de vraag ernaar. Het
gaat hier dan niet om de individuele vraag, de vraag van een enkel individu, maar
om de marktvraag, de totale vraag van alle aan de betreffende markt participerende
vragers. Dnlaatste houdt in dat niet elk individu op dezelfde aangeduide wijze hoeft
te reageren op de prijsverandering. Gesteld wordt slechts dat de vragers gemiddeld
op de aangeduide wijze reageren.
Duidelijk wordt aldus dat Veblens omschrijving van de homo economicus als
een inert, reactief wezen de essentie van het theoretisch gebruik dat economen ervan
maken beter treft dan een omschrijving in termen van een innoverende initiator.
Duidelqk is evenwel ook dat Veblens vergelijking met een machine slechts ten dele
opgaat. De eigenschap van repetitieve betrouwbaarheid en voorspelbaarheid die wij
doorgaans verbinden aan deugdelijke machines lijkt ook van toepassing op homo
economicus. In de wet van de vraag wordt immers gesteld dat deze steeds op de aangegeven voorspelbare wijze reageert op prijsschommelingen. Maar er moet niet worden vergeten dat het hier groepsreacties betreft. Individuen mogen op verschillende
en misschien zelfs onvoorspelbare wijzen reageren op pnjsveranderingen; de wet van
de vraag geeft slechts aan hoe hun gemiddelde vraag hierop reageert. Ten tweede, en
dit is belangrijker, devergelijking met een machine roept associaties op van mechanismen, aan 'nuts and bolts' die de werking ervan verklaren. Meer in het bijzonder
roept het associaties op aan mechanisch, gedachteloos functioneren. Economen,
daarentegen, hebben juist in toenemende mate getracht zich te onthouden van uitspraken over de interne structuur en interne aansturingsmechanismen van homo
economicus. De homo economicus is in toenemende mate een 'black box' geworden. Het feit dat economen het gedrag van homo economicus beschrijven in termen
van beslisregels en algoritmen houdt niet in, zo hebben we gezien, dat ze claimen
dat de 'mnerlijke' processen die het gedrag van individuen genereren hiermee corresponderen. Of individuen nu machinaal deze algoritmen uitvoeren, of ze nu deze
heslisregels bewust volgen, of dat ze misschien geen van beide doen, vinden economen voor henzelf niet de moeite van het bestuderen waard. Zo lang het waarneembare gemiddelde gedrag maar overeenstemt met het gedrag dat (al dan niet
denkbeeldige) individuen zouden tentoonspreiden als zij feilloos de beslisregels of
algoritmen zouden volgen, kan met de 'black box'-benadering worden volstaan.
Economen wijzen er tegenwoordig ook graag op dat de theoretische resultaten
die hun dierbaar zijn (zoals de wet van de vraag) verenigbaar zijn met een heel scala
aan gedragsgeneterende processen. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.
Individuen hoeven niet bewust, koel-calculerend te handelen. Ze hoeven ook niet
op de piste manier 'voorgeprogrammeerd' te zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld ook na
eerst een of ander evolutionair proces te hebben doorlopen tot het aangeduide
groepsgedrag komen Hierbij hoeft 'evolutionair' niet strikt analoog aan natuurlijke
selectie (in termen van competitieve marktselectie, bijvoorbeeld) te worden begrepen. 'Evolutionair' kan ook slaan op processen van individueel en sociaal leren (bij
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dit laatste speelt imitatie een cruciale rol), waarbij het groepsgemiddelde gedrag geleidelijk naar het in de theoretische resultaten aangeduide gedrag tendeert. Het fen
dat modelmange representaties van dergelijke evolutionaire processen hun theoretische resultaten lijken te ondersteunen, zien veel economen als bevestiging van hun
resultaten. En veel economen grijpen dit ook aan om empirisch onderzoek naar bijvoorbeeld cognitieve processen verder te negeren.
Kunnen economen dergelijk onderzoek wel zo gemakkelijk naast zich neer leggen? Zijn empirische bevindingen over hoe mensen daadwerkelijk tot hun gedrag
komen echt irrelevant voor economische theorievorming? Misschien zouden economen deze kunnen blijven veronachtzamen als er voldoende empirische ondersteuning zou zijn voor hun theorensche resultaten. Dit lijkt wel snor te zitten met
paradepaardjes als de wet van de vraag (alhoewel ook hier sporadisch empirische
tegenvoorbeelden van zijn gevonden). Maar tenzij we de reikwijdte van de economische theorie hiertoe zouden willen beperken, lijkt nu juist een gebrek aan empirische onderbouwing, zeker wanneer het preciezere, gekwantificeerde resultaten betreft, een van de achilleshielen van de economische theorie te zijn. Sommigen zien
hier een reden in de economische wetenschap een wetenschappelijke status te ontzeggen. Anderen betogen juist dat, aangezien de economische wetenschap gekenmerkt wordt door heroÃ¯schabstracties en omgeven is met cetenspa~zbus-clausules,
het een wonder zou zijn als de economische theorie beter empirisch geconfirmeerd
zou zijn. Verstorende invloeden in de werkelijkheid, waarvan in de economisch
theorie wordt geabstraheerd, zullen vaak, zo niet altijd, roet in het eten gooien.
Maar ook als deze laatste opvatting hout snijdt zou, als het met de empirische ondersteuning van de economische theorie slecht gesteld blijft, een verder onderzoek
naar deze verstorende invloeden niet kunnen uitblijven.
Bovendien kan worden afgevraagd of zelfs als het met de empirische confirmatie
van theoretische resultaten wel goed zou zijn gesteld, de economische theorie dan
w e wetenschappelijk bevredigend genoemd zou kunnen worden We hebben gezien dat de economische theorie in toenemende mate een 'black box'-theorie is geworden. Kan een 'black box'-theone wel een bevredigende verklaring geven^ Als we
bijvoorbeeld de wet van de vraag afleiden van de nutsfuncties van vragers (of, zoals
doorgaans het geval is, uit de nutsfunctie van een 'representatieveagent'), maar we
claimen vervolgens niet dat de vragers daadwerkelijk deze nutsfunctie als leidraad
nemen voor hun gedrag, kunnen we dan wel zeggen dat we de wet van de vraag hehben verklaard? Dit hangt af van wat we onder verklaring verstaan. Als we een bepaalde afleiding alleen een verklaring wensen te noemen als deze de oorzaak (of oorzaken) aanwqst die het te verklaren verschijnsel voortbrengt, verklaart de zojuist
genoemde afleiding de wet van de vraag niet. De afleiding geeft geen informatie
over mogelijke oorzaken van het gedrag van vragers. Als we in plaats van een causaal
een intentioneel verklaringsmodel hanteren, voldoet deze afleiding evenmin. De afleiding zwijgt immers in alle talen over de eventuele intennes van vragers die hen tot
hun gedrag hebben aangezet.
Wanneer we echter 'verklaren' opvatten als unificatie (zie bijvoorbeeld Friedman
1974en Kitcher 1989), dan kan de afleiding van de wet van de vraag mogelijk wel als
een verklaring gelden. De centrale gedachte achter 'verklaren als unificatie' is dat

verschijnselen (en met name waarneembare patronen of regelmatigheden) die op
het eerste gezicht zeer verschillend zijn hun eenheid vinden in een of enkele onderliggende verklarende principes. Door aan te tonen dat al deze verschijnselen afgeleid
kunnen worden uit dezelfde principes leren we deze verschijnselen beter begrijpen
als
Ons inzicht in de werkelijkheid neemt erdoor toe. Als we weten~cha~sfilosofen
Fnedman en Kitcher moeten geloven, slaagt alleen deze notie van 'verklaren als unificatie' erin recht te doen aan de eigenaardigheden van hedendaagse theorieen in
met name de fysica en de evolutionaire biologie. Anders dan de economische theorie kunnen deze theoriein wel bogen op algemeen respect. Als aangetoond zou kunnen worden dat wat economen doen in de relevante opzichten overeenstemt met
wat fysici en biologen doen, zou de economische theorie veel aan wetenschappelijk
prestige kunnen winnen.
Allereerst zou dan aangetoond moeten kunnen worden dat homo economicus
(in een of andere hedendaagse gedaante) inderdaad het samenbindende en eenheidsbrengende element is in vele, zo niet alle uitwerkingen en toepassingen van de
economische theorie. Dit lijkt niet het grootste probleem te zijn. Vele commentaroren in de lakatosiaanse traditie hebben erop gewezen dat de veronderstelling van rationeel gedrag een van de 'harde kern'-proposities is van het neoklassieke onder~oekprogramma.~
Deze gedachte lijkt ook aardig te stroken met het zelfbegrip van
economen. Robert Aumann (1985), eenvan de meest eminente speltheoretici, geeft
bijvoorbeeld (zonder dat hij op de hoogte lijkt te zijn van werenschapsfilosofische
behandelingen van 'verklaren als unificatie') een beschrijving van de rol van de veronderstelling van rationeel gedrag in de economische theorie die opvallend veel gelijkenis vertoont met de none van 'verklaren als unificatie'. Haar waarde voor de
economische theone ontleem deze veronderstelling volgens Aumann aan de systemansering die ze aanbrengt in observanes van allerlei patronen in de economie. De
ranonal~teitsveronderstellingmaakt de samenhang tussen deze patronen inzichtelijk.
De verbanden die de homo economicus aldus zichtbaar maakt, blijven volgens
velen niet beperkt tot het traditionele domein van de economie. Zij strekken zich
uit rot gebieden die tradmoneel als zeer verschillend van het economische domein
worden aangemerkt, van politiek en recht tot (biologische) evolune, ethiek en weten~cha~stheone.
Mogen sommigen deze vorm van economisch imperialisme afdoen als grootheidswaan, anderen zien hierm vooral een bevestiging van hun gedachte dat de homo economicus een verklaringsbeginsel blootlegt dat toepasbaar is
op zeer uiteenlopende verschijnselen Maar biedt het gegeven dat zeer uiteenlopende verschijnselen zich laten begrijpen als gevolgen van dit ene verklaringsbeginsel
(gesteld, 'fot the sake of argument', dar dit het geval is) voldoende reden om te geloven dat dit beginsel dÃsleutel biedt tor het begrijpen van al deze verschijnselen in
hun onderlinge samenhang? Zijn er niet ook andere systematiseringen van deze verschijnselen te geven die ze in een andere samenhang tonen? Is met andere woorden
het louter demonstreren dat al de verschijnselen afgeleid kunnen worden van homo
economicus voldoende bewijs voor de juistheid ervan? Friedman en Kitcher menen
van niet. Zij wijzen erop dat in de hedendaagse fysica en biologie het geloof in de
juistheid van de eenheidsbrengende verklarende principes op m6Ã©berust dan hun
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systematiserend vermogen alleen. De principes in deze disciplines mogen weliswaar
soms contra-intuitief zijn, er is genoeg empirische onderbouwing, onafhankelijk
van hun systematiserende kracht, om in hun juistheid te geloven.
Hier komen we, zij het via een omweg, toch weer terug bij het probleem van de
(gebrekkige) empirische onderbouwing van de economische theorie. Het probleem
spirst zich hier w e op de vraag ofgroepen individuen gemiddeld op de door de economische theorie gestelde wijze reageren op veranderingen in de 'incentive' structuur Er zijn ongetwijfeld economen te vinden die menen dar dit genoegzaam is
aangetoond. Anderen houden hun twijfels en zien zich alleen maar gesterkt in hun
vermoeden dat, alle ingenieuze verdedigingspogingen van economen ten spijt, homo economicus uiteindelijk ook als theoretische constructie weinig om het lijf
heeft.
Noten
i Veblcn gebruikt
de none homo economicus zelf niet. Wat hu op het oog heeft, is de mens
zoals die wordt gerepresenteerd in de economische rheone aiin het eindevan de negentiende eeuw
Ikzal zelf in het vervolg homo economicus op soortgelijkewijzegebruiken-aisaanduiding van het
personage dat m een bepaalde economische theorie figureert
2 Zie hiervoor bijvoorbeeld Wong (1978)
3. De in de economische theorie veelvuldig (expliciet dan we! impliciet) gebruikte cetertspanbns-dausule houdt meestal in dar verondersteld wordt dat geabstraheerd wordt van de invloed die
uit gaat van mogel~jkeveranderingenvan de overige factoren [zoals in dit geval het inkomen ofde
prijzen van andere goederen)
Zij beroepen zich hierbij veelal op Alchian (1950) en Fnedman (1953) Zie Vromen (1995)
v
e analyse hiervan.
5 Zie hijvoorbeeld Weimraub (1985)
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Norbert Elias

De Hofsamenleving
Een sociologische studie
van koningschap en
hofaristocratie

In De Ho$amenleutngontv/~kke\dcNorberr Eliasvoor het eerst een aantal ideeen
voor Het Civilisatieproces dar in 1939 verscheen en in de tweede helfr van deze
eeuw de status kreeg van een klassiek werk. Het Duitse manuscnpi van De hoftamenlevinx was voltooid in het voorjaar van 1933, maar de machtsovername door
de Nationaal-Socialisten maakte publicatie onmogelqk. Elias vluchtte, eerst naar
Frankrijk, daarna naar Engeland, waar hij vanaf 1935woonde.
Pah in 1969 verscheen Die hofisrhe Ges~lltchaft,
een herziene versie van het oorspronkelijke werk, aangevuld met een kritische inleiding over de verhouding tuse n sociologie en geschiedenis en enkele korte aanhangsels. Het boek werd dadelijk erkend als een unieke bijdrage aan d e kennis van politieke macht in het algemeen en her zogenaamde absolute koningschap in het bijzonder. Het bevat
nauwkeurige observaties over het leven aan het hof van Lodewijk XIV, waar
schijnbaar onschuldige rituelen een belangrijke rol speelden in het handhaven
van de machtsbalans.
Verriiling Ban Jonker
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