
D e  s e x - a p p e a l  v a n  
de homo economicus 

Zaterdag 10 mei 1997 viel op de voorpagina van Het Parool onder de prikkelende 
kop BESMETTE HOMO'S ZOEKEN ELKAAR OP VOOR SEKS te lezen dat homoseksuele 
mannen ach niets aantrekken van voorlichtingscampagnes en dat zij prevenueve 
adviezen negeren wanneer eenmaal hiv-besmetting is geconstateerd. Van Griensven, 
bijzonder hoogleraar sociale epidemiologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht, spreekt 
in davzelfde artikel van 'serosoneren': een vorm van zelfselectie door seropositieven 
voor wie 'safe sex' een gepasseerd station zon zijn en die preventieve maatregelen dus 
zonde1 gevaar achterwege kunnen laten. Indicatie voor deze toename in 'gevaarlijke' 
seks was de stijging van het aantal gevallen van geslachtsziekten - vooral anale go- 
norroe - onder bi- en homoseksuele mannen in Amsterdam, die de GG & GD die- 
zelfde maand bekendmaakte. En waarom ook niet? Met de tragiekvan een te vroege 
dood aan de einder verandert natuurlijk de inzet en daarmee de nsico-inschatting. 
Op de rand van de vulkaan ligt niets meer voor de hand dan nog eenmaal feesten, 

. 
e n  uit het gevangenendilemma weten dar hen nog een ronde wacht, loont het sa- 
men te werken. Zonder deze 'schaduw van de toekomst' ben je een sukkel als jede 
ander er niet genadeloos inluist. 

Het is evident dat in dit type verklaringen calculaties die we gewoon zijn roe te 
schrijven aan de economische mens een belangrijke rol spelen. Risico-inschatting, 
kosten-batenanalyses, calculerend gedrag, instrumentele houdingen - dit zijn de 
termen waarmee de perverse effecten van goedbedoelde interventies, aanmaningen 
en voorzieningen worden verklaard. De Amerikaanse rechtseconoom Richard Pos- 
ner bijvoorbeeld heeft onlangs, samen met de econoom Tomas Phihpson, betoogd 
dat het Amerikaanse beleid om de toegangsdrempel tot hiv-tests zo laag mogelijk te 
maken teneinde vrijwillig testen door leden van risicogroepen op hiv-besmetcmg zo- 
veel mogelijk te stimuleren, averechtse effecten zal hebben. De handelaar op de 
seksmarkt, zoals de promiscue mens in Posners jargon heer, zal pas overgaan tor een 
seksuele handeling wanneer de lust van de daad opweegt tegen de onlust van een 
eventuele virale besmetting, vermenigvuldigt met de kans daarop. Op basis van deze 
economische reconstructie van het besluitvormingsproces dat mensen geacht wor- 
den te hameren, komt Posner tot prognoses die, gezien de berichtgeving in Het Pa- 
roolvan â€ mei, verrassend juist lijken. Omdat voor de handelaar in seks die weet 
dat hij of zij besmet is, het risico van een virale besmetting afwezig is en de eventuele 



Karsis 70 onlust" ervan is losgekoppeld van nieuwe consumptierondes, zal h i ~  ofzij zich op ra- 
tionele gronden eerder overgeven aan risicovol gedrag dan diegene die daarover in 
onwetendheid verkeert, en daarmee dus bijdragen aan een verdere verspieiding van 
het virus, met alle sociale kosten van dien. Posner concludeert dan ook dat een meer 
restrictief beleid ten aanzien van hiv-tests, waardoor de onzekerheid op de markt 
voor wisselende seksuele contacten toeneemt, eerder tot de gewenste terughoudend- 
heid oo seksueel vlak zal leiden dan het viserende beleid (Philipson & PÃ¶sne 1993). 

Posners seksmarkt is karakteristiek voor een economisch imperialisme, nier al- 
leen op beleidsmatig niveau maar eveneens op theoretisch vlak, dat niet nalaat bij 
vele criticasters heftige uitingen van afkeer op te roepen. Wie schudt niet veront- 
waardigd het hoofd wanneer de provocatie van nobelprijswinnaar Gary Becker ter 
sprake komr, die in zijn The economie approach to human behavtour de voorrplan- 
ungsbeslissing vergelijkt met de aanschaf van duurzame consumptiegoederen als 
koelkasten omdat voor kinderen net als voor duurzame consumptiegoederen alleen 
imperfecte tweedehands markten bestaan, de aanschafkosten voor beide goederen- 
typen hoog zijn, en ook de reparatiekosten dat zip. Of wat te denken van Beckers 
strafrechtelijke interventie? Geld- en vrijheidsstraffen dienen zo hoog te zijn dat de 
kosten ervan voor de misdadiger, rezamen met de pakkans, van dien aard zullen zqn 
dat misdaad, letterlijk, niet loont (Becker 1976). Ofwat te denken van Posnersver- 
klaring voor het ervaringsfeit dat bejaarden, gezien vanuit het perspectief van de 
werkende, steevast te lange telefoongesprekken voeren? Omdat de opporruniteits- 
kosten voor verlummelde uren door beÃ©indigin van de arbeidsrelatie dalen en de 
pms van tijd dus ook, zal de gepensioneerde er geen been in zien zijn of haar tijd te 
vermorsen (Posner i995). 

Deze voorbeelden ogen absurd, maar ze verschillen nauwelijks van gelijksoortige 
verklaringen voor kiezersgedrag en politieke coalitievorming die binnen de politico- 
logie voor uiterst respectabel worden gehouden. In vele disciplines hebben econo- 
mistische verklaringsstraregieen - zoals ik verklaringen noem die gebruikmaken van 
een rationele nutsmaximaliserende actor die over schaarse middelen beschikt om 
een veelheid aan conflicterende doeleinden te realiseren - de afgelopen decennia een 
bruggenhoofd weten te veroveren: de politicologie, het recht, geschiedenis, sociolo- 
gie, antropologie, psychologie, wijsbegeerte, het wetenschapsonderzoek, et cetera. 

Her radicale imperialisme van Posner en Becker voer ik hier mee slechts ten tone- 
Ie om meteen ieder gebruik van economische categonekn - kiezen onder condities 
van schaarste - verdacht re maken. Veeleer verrek hun absurditeit ons iets van de 
(terechte) bezwaren die tegen een ongebreideld gebruik van economische uitgangs- 
punten kunnen worden ingebracht. Als beschrijving van menselijke besiuiwor- 
mingsprocessen zijn economische theorieÃ¨ ten enenmale ontoereikend, zo leert 
ons literatuur, introspectie en empirisch sociologisch, antropologisch en sociaal-psy- 
chologisch onderzoek. Mensen calculeren maar al te vaak niet, doen dat incorrect of 
doen dat alleen onder specifieke, sociaal bepaalde condities (Engelen 1995) 

Deze kritiek raakt de harde antropologische kern van het economische onder- 
~oeks~rogramma. Economen hebben haar alleen van haar angel weten te ontdoen 
door keer op keer de statuur van de verklaringen die ZIJ produceren te wijzigen: geen 
beschrijving maar ideaaltypische verklaring; geen universele geldigheid maar slechts 



Ã¡spect'-wetenschap geen verklaring maar een reconstructie; of nu, geen directe ver- K R E S , ,  ,o 

kianng maar een indirecte (Pettit 1995). 

In het onderhavige ga ik ervan uit dat de lezer goeddeels op de hoogte is van de meest 
gehoorde tegenwerpingen tegen het rationele actotmodel Tevens ga ik ervan uit dat 
de lezer met mij van mening is dat deze tegenwerpingen in grote Innen plausibel zijn 
en. van de weeromstuit, dat er aan de plausibihteit of empirische validiteit van het ra- 
tionele actormodel het nodige schort. Het gaat hier dan ook niet om een onderzoek 
naar de verklarende kracht van economistische theorieen binnen en buiten het tradi- 
tionele onderzoeksdomein van de economie, maar juist om beantwoording van de 
vraag wat nu hun succes uitmaakt. Waarom wordt ook buiten de economie zo grif - " 

gegrepen naar calculatie en maximalisatie om niet-economische fenomenen te ver- 
klaren' Waaraan ontleent de econon~ische methodologie haar klaarbli~kehike attrac- " 
tiviteit? Waaruit bestaat nu toch die sex-appealvan de homo economicus? 

Van ind iv idua l isme n a a r  hol isme 

De kwesne of menselilke gedragingen nu eerst en voor at begrepen moeren worden 
als her resultaat van maximaliserende calculaties of juist als in hoge mate bepaald 
door overerfde instituties, praktijken, normen en conventies is niet van vandaag of 
pisteren. Het debat tussen voot- en tegenstanders van een economistische benade- " 
ring in de sociale wetenschappen is in feite zo oud als die wetenschappen zelf. Met 
een beette goede wil zou zelfs het aloude 'Adam Smith-probleem', dat wel als het 
structurerende thema achter de vele grensconflicten tussen economen en sociologen 
wordt beschouwd - hoe kan Ã©Ã man tegeliik eigenbelang: (in The wealth ofnatzond - " 
en morele conventies (in The theory of moralsentiments) als verklarend beginsel naar 
voren schuiven? -, in deze termen vertaald kunnen worden 

De banieren waaronder dit dispuut werd en wordt uitgevochten zijn velerlei, wat 
de duidelijkheid er uiteraard niet groter op maakt. 'Structure' versus 'agency', 'me- 
thodologisch individualisme' versus 'holisme', liberalisme versus communiransme, 
'homo economicus' versus 'homo socÃologicns' 'rationele keuze' versus 'cultuur', et 
cetera. 

Deze spraakverwarring heeft twee oorzaken. Ten eerste woedt er m iedere soci- 
aal-wetenschappelijke discipline een eigen variant van dit debat, wat mede het ge- 
volg is van het feit dat met de professionalisering en institutionalisering van de 
verschillende disciplines het onderlinge verkeer recht evenredig is afgenomen. De 
economie kent het conflict tussen 'oude' en 'nieuwe' mstitutionalisten (Hodgson 
1994; Williamson 1994)- de politicologie dat tussen 'politieke economen1 en de 'eco- 
nomen van de polinek' (De Beus 1994)~ de antropologie kent het debat tussen 'sub- 
stantialisten' als Karl Pohnyi, Marshall Sahlins en James Scott en 'formalisten' als 
Popkin (Orlove 1986; Granovener 19t)f), en ook binnen de sociologie, van oudsher .+ 
al methodologisch meer pluralistisch dan de andere sociale wetenschappen, wordt 
op dit thema gevarieerd met de smid tussen 'kwalitatieve' en 'kwantitatieve' benade- 
ringen (zie De Swaan 1996). 

Ten tweede kunnen in dit debat verschillende historische fasen worden onder- 



K o scheiden. De eerste climax vond 70  tegen her einde van de (vorige) eeuw plaats en 
markeerde de definitieve scheiding van economie en sociologie, nier alleen mhoude- 
k - de srudie van markttransacties enerzijds en onderzoek naar de voorwaarden 
voor sociale cohesie anderzijds - maar evenzeer merhodologisch; tegenover her me- 
thodologisch en ontologisch individualisme van de economie, benadrukte de socio- 
logie her ontologisch statuur en het methodologisch primaat van de groep, de ge- 
meenschap en de samenleving Mede door de politieke consequenties die zich u11 
deze verschillende perspectieven heren afleiden - latsser faire aan de ene kant en 
staatsinterventionisme aan de andere - verkregen de werenschapsinterne debatten, 
zeker in een prille staar als de Duitse, een ongemene felheid; de zogenaamde Metho- 
denstreit Ook in Groor-Brittannie was een keuze voor de sociaal-darwinisnsche 
Herben Spencer boven bijvoorbeeld her sociologische fabianisme van Sidney en 
Bearrice Webb duidelijk een politieke. En datzelfde geldt voor Nederlandse acade- 
mische debatten De felle uithaal, in 1896, van de sociaal-hberaal Treub tijdens zijn 
inauguratie als hoogleraar staathuishoudkunde en statistiek aan de Gemeentelijke 
Universiteit van Amsterdam nchring zijn benoemingscommissie, was evenzeer een 
uithaal van een methodologisch holist naar een in zijn ogen doorgeschoten indivi- 
dualisme als een aanval op het dominante economisch liberalisme van die dagen, 
met zqn nadruk op begrotingsevenwicht, vrijhandel en staatsabstinentie (Stuurman 
1992; De Haan 1997). 

De tweede climax ligt grofweg in de jaren zesrig, de jaren van her onschokbare 
verrrouwen in de effectiviteit van sociaal-werenschappelijk gestuurd interventionis- 
me, op economisch, sociaal en psychologisch vlak. Anders dan in de jaren zeventig, 
tachtig en negentig van de vorige eeuw toen het (politieke en ideologische) initiatief 
aan de kant van de individualisten lag, hebben nu omgevingsgeorienteerde benade- 
ringen de overhand. Deviant gedrag is in deze optiek een betrouwbare indicator 
voor een gebrekkige sociaal-economische omgeving en dus een reden voor over- 
heidsactivisme. Dit verleidde de 'mainsrream' econoom Duesenberry in 1960 tot het 
veelzeggende aforisme: 'Economie gaar geheel en al over waarom mensen keuzes 
maken, terwijl her er in de sociologie juist om gaar waarom mensen niets te kiezen 
hebben.' Aan de afwezigheid van keuzemogelijkheden was in de ogen van Duesen- 
berry zowel het soctaal-reductionisme van de sociologie van die dagen schuldig, als 
de ingrijpende verschuiving van verancwoordelijkneden van individu naar staar die 
destijds een holisme impliceerde dar radicaal, maar desalniettemin sterk gedepoliti- 
seerd was (End of ideohgy). 

Back lash  

Afgemeten aan titels als Homans Brtngtng man back in (1964) en Dennis Wrongs 
The oversocialized conceptton of man in modern soctoloyy (1961), was de hegemonie 
van her holisme ook destijds niet onaangevochten. Niettemin is het eersr sinds de ja- 
ren tachtig dar de backlash zich daadwerkelijk doet gevoelen. Op  politiek vlakviert 
het zogenaamde neoliberalisme hoogtij, een postmetafysische herneming van het 
klassieke laisser faire liberalisme uit de vorige eeuw, wat zich uit in een sociaal-eco- 
nomisch beleid van deregulering, flexibilisering, liberalisering en privatisering. De 



academische analogie is een sociaal-wetenschappelijke nadruk op de 'grenzen van de K R ~ S ~ S  

maakbaarheid' en een politiek-filosofische nadruk op keuzevrijheid en preferenties. 
Niet alleen zijn binnen de economie alternatieve benaderingen (verder) gemargina- 
liseerd, ook in andere disciplines heeft het economische actormodel de laatste jaren 
veel terrein veroverd. Van uitbuitingsrelaties en klassenstrijd in het analytisch 
marxisme, coalitievorming en het einde van de welvaartsstaat in de politicologie en 
sociologie, tot aan de de-taboeisering van financiele prikkels in de milieu-economie 
en de stabilireit van normen en regels in de ethiek: overal wordt lustig gebruikge- 
maakt van speltheorie en rationele keuze en dus van de nutsmaximaliserende actor. 

Desondanks (of misschien wel precies hierdoor) ziet het ernaar uit dat we een 
nieuwe ronde tegemoet gaan. Enkele indicaties daarvoor z i p  dat zowel binnen de 
politicologie als binnen de economie sinds pakweg 1980 een hernieuwde belangstel- 
ling bestaat voor het ontstaan, bestaan en voortbestaan van instituties en voor de in- 
vloed op politiek en economisch handelen van praktijken, ethos en deugden. Dat 
heeft ener~ijds geleid tot een opgeleefde aandacht voor het vergeten institutionalisme 
van Veblen en Commons en anderzijds tor een poging rationele-keuzebenaderingen 
los te laten op institutionele 'eigenaardigheden' als staten, ondernemingen, vakbon- 
den en kartels (vgl. Wilkamson 19941, die voorheen achter ceteris panbio-clausules 
werden weggestopt. Iets soortgelijks doet zich voor in de sociologie. Daar is naast een 
groeiende (ook publieke) aandacht voor de sociologische klassieken (Marx, Weber, 
Durkheim, Simmel), tevens een herleving waarneembaar van pogingen sociologie- 
eigen benaderingen toe te passen op het economisch domein bij uitstek, de markt. 
Economische sociologie is niet langer een megalomaan en dus onrealiseerbaar webe- 
naans of parsoniaans project, maar springlevende werkelijkheid, met eigen publica- 
tieplatforms, eigen fora, eigen verenigingen en eigen subsidiepotten (Smeker & 
Swedberg 1994). En ook in het analytisch marxisme is het debat over de eigen uit- 
eanes~unten met de publicatie van Ellen Meiksins Woods Democracv and capitalism -. 
(1995) en Marcus Roberrs Analytical marxzsm (1996) eind vorig jaar onvermijdelijk 
geworden. En met de ~ublicatie van de welgefundeerde en genuanceerde kritiek van " - - 
Donald Green en Ian Shapiro op rationele-keuzebenaderingen is sinds 1994 ook in 
het hol van de leeuw, de Amerikaanse ~oliticolosie, alwaar de economisenne- het 
verst is voortgeschreden, het debat losgebarsten (Green & Shapiro 1994). 

In het Nederlandse ziin eveneens indicaties voor een derde ronde te vinden. Niet 
alleen het neoliberalisme en de bijbehorende marktrationaliteit stuiten in toene- 
mende mate op weerstand, zowel binnen als buiten de universiteit, hier Inkt ook het 
economisch imperialisme zijn fase van gemakkelijke overwinningen' voorbij te zijn, 
zoals de economisch imperialist Hirshleifer in 1985 reeds voor de Verenigde Staten 
voorspelde. Twee jaar geleden hebben zowel het Amsterdams Sociologisch Ti.7dschrift 
(AST) als het Tildsthrift voor Vrouwenstudies ( W K  uitgebreid stilgestaan bij de me- 
thodologische en empirische feilen van het rationele-keuzeparadigma. En in een in- 
terview ter gelegenheid van de specialvan het ASTnoemt Abram de Swaan de tijd 
rijp voor een methodologische confrontatie tussen zijn eigen kwalitatieve Amster- 
damse sociologenschool en Siegwan Lindenbergs kwantitatieve sociologenschool - 
overigens zonder daar redenen bij te geven (NRCHandelsblad, 8 augustus 1996) 

Wat hieruit ook voor conclusies kunnen worden getrokken, in ieder geval bete- 



K 0 kent her dat het imperialisme van de homo economicus zich niet langer ongehoord 
en ongezien zal voltrekken. Noch dat tegenstanders ervan zich aan methodologische 
uiteenzettingen kunnen blijven onttrekken. Het jachtseizoen is geopend' De vraag 
is alleen waarop nu te jagen. 

Ideo log ische  bevangenhe id  

De meest voor de hand liggende prooi is ideologische bevangenheid: economische 
theorie'n met hun nadruk op individuele keuzes en markttransacnes zijn niets an- 
ders dan uiterst ingenieuze apologiekn voor de (kapitalistische) status quo. Marx, 
met zijn kritische ontmaskering van de negenuende-eeuwse Britse politieke econo- 
mie, staat natuurlijk aan de wieg van dit genre. Andere voorbeelden zijn Veblen 
(1990) en Bukharin (1926) die beiden een verdacht nauwe relatie ontwaarden tussen 
de belangen van de speculant of rentenier en de marktprijstheorie van het ontlui- 
kende grensnutparadigma. Zoals de speculant slechts geinteresseerd is in de aande- 
lenkoers, zo abstraheert de theorie van het grensnut van het feitelijke proces van 
waardencreaue en srelt zij zich m plaats daarvan tevreden met de illusie van prijs- 
flucruaties, of wat marxisten 'warenfetispsme' noemen. 

In de jaren dertig wees Gunnar Myrdal, veel voorzichtiger, op het onvermijdelij- 
kc politieke element in economische theoneen. Myrdal stelde dar economische 
theorie'en in feite gaan over de relatie tussen staat en samenleving en daarmee dus al- 
tijd opvattingen huldigen over hoe de ideale maatschappij eruitziet (1931). Dat is, in 
deze of gene vorm, een thema dat, zij het miskend door de beoefenaars zelf, een con- 
srante is gebleken in het repertoire der criticasters; van het hoogabstracte haberma- 
a a n  inzicht dat iedere kenact een irrednceerbaar evaluatief (en performanef) 
moment kent tot aan de meer laag-bij-grondse constatering dat decentrale marktal- 
locatie niet het 'natuurlijke' coordinatiebeginsel is dat automatisch de kop opsteekt 
wanneer de verstikkende deken van staatsregulatie wordt weggetrokken en een keu- 
ze voor de constructie van markten dus een politieke is. 

Sinds de afgedwongen publieke zelfkastijdingen van 'ideologisch' verblinden uit 
de stalinistische bloeitijd geen aberraties zijn gebleken maar inherent aan de vulgaÃr 
n~arxistische reductie van wereldbeelden tot klasseposities, en sinds het revolurie- 
onderzoek van James Scott, EdwardThompson en anderen heeft geleerd dat ideolo- 
gische hegemonie, anders dan Gramsci meende, nooit volledig kan zijn maar altijd 
ruimte voor individuele keuzevrijheid laat, heeft ideologiekritiek als exclusieve ver- 
klaringsstra~egie zo zoetjesaan afgedaan. War spreekt is nooit alleen de klassepositie. 
En dat geldt voorzowel de onderdrukten als de onderdrukkers. Beiden tonen zich 
(in meer of mindere mate en onder condities) gevoelig voor verlangens (Laermans, 
&k) en principes (Scott, Thompson). Wat evenwel nier het volledige en definitie- 
ve failliet van ideologiekrinsche aanzetten inhoudt. Dat nooit alleen de klasseposine 
spreekt, wil niet zeggen dat de klassepositie nooit spreekt. 

Belangen 

De tweede prooi vertoont verrassende overeenkomsten met het ideologiekritische 



idioom. Ook hier gaat het om belangen. Deze belangen dwingen de 'agent' echter KRISIS 

nier vanachter de rug deze of gene kant op, zoals de ideologiekritiek hebben wilde, 
maar worden acuef en met open vizier door de maximaliserende 'actor' nagestreefd. 
O p  wonderbaarlijke wijze treffen hier de econoom en de socioloog elkaar. Beiden 
hebben recentelijk hun verklarend instrumentarium op het wetenschapsbedrijf los- 
gelaten, en beiden hanteren daarbij 'belangens als ultieme ~erklarin~sgrond. Bij de 
econoom gaar her dan om nutsmaximalisatie, en is wat er gemaximaliseerd wordt - 
presnge, macht, geld, genot - afhankelijk van de specifieke keuzesituatie waarin de 
actor, in dit geval de wetenschapper, zich bevindt. De socioloog daarentegen wijdt 
zich juist aan het beschrijven van de verschillende strategieÃ¨ die de wetenschapper 
zoal aanwendt om zoveel mogelijk van die hulpbronnen te vergaren - medewerkers, 
publicaties, netwerken, subsidiepotten, 'cultureel kapitaal' - zaken die de positie 
binnen de universitaire statushierarchie bepalen. 

Ondanks het gemeensch.~ppelijke uitgangspunt is aard en vorm van zowel on- 
derzoek als uiteindelijke tekst radicaal verschillend. Uskali Maki's 'economie van de 
economie' is een goed voorbeeld van de eerste soort (Maki 1992,1993), Pierte Bour- 
dieus Homo academicus (1988), evenals zijn Distinction (1984), is een excellent voor- 
beeld van de tweede. Maar ook de publicaties die sinds de jaren tachtig onder de 
noemer 'sociology of scientific knowledge' (Strong Program, refl.exiviteitsschool, ac- 
tor-netwerktheorie) worden gepubliceerd zijn dat. De eerste benadrukt de rat~onali- 
reit van de keuze van de individuele wetenschapper voor het dominante paradigma, 
m dn geval het rationele-keuzeparadigma, en is op deze manier in staat zowel be- 
staan als voortbestaan ervan te verklaren, maar moet het antwoord schuldig blijven 
op de vraag naar het ontstaan. Ook de socioloog staat ten aanzien van deze vraag 
met lege handen. Bourdie~is analyses van de functie die 'cultureel kapitaal' speelt bij 
het bezetten van de  universitaire statushierachieen gaan opzettelijk voorbij aan de 
vakinhoudelijke kant van wetenschappelijke debatren. 

Datzelfde geldt voor latouriaanse actor-neiwerkanalyses; mYonay's reconsrructie 
van het conflict tussen 'oude' institunonaiisren en nieuwe, mathematisch ange- 
hauchte grensnuttheore~ici in de Verenigde Staten van de eeuwwisseling, draait het 
bovenal om een succesvol lobby-apparaat, zowel wetenschapsintern als wetenschaps- 
extern, reneinde een inst~cutinnalisenngsvoorsprong o p  te bouwen en de middelen 
n handen re krijgen om die ook te behouden. Ook vakinhoudelijke geschillen staan 
uiteindelijk ten dienste van deze instituri~naliserin~sstrategieen en worden vanuit 
dar perspectief door Yonay beschreven. Maar waarom op dat moment nu net die pa- 
radigma's tegenover elkaar stonden en waarom uiteindelijk de beoefenaars van de 
neoklassieke grensnurrheorie de meeste en ook meest invloedrijke medestanders 
wisten te verwerven, daarover weet Yonay, anders dan over de wijze waarop zij dat 
deden, niets te melden (Yonay 1994). 

Wit te  jassen 

Er zijn uiteraard nog andere verklaringspogingen geweest, die zich niet onder ideo- 
logie- of helangenkritiek keen onderbrengen. Fameus is Mirowski's physics envy' 
(1989). Het succes van de grensnuttheorie binnen de economie wordt door hem ver- 



Ã¿ nis i 70  klaard uit een behoefte aan natuurwetenschappelijke hardheid. Hier zijn de ontwik- 
kelingen binnen de economische discipline sinds pakweg de jaren zeventig van de 
vorige eeuw - excessieve abstrahering, kwantificering, sterke mathema~isenn~, na- 
druk op logische consistentie boven empirische toetsing et cetera - dus re wijten aan 
een hard en rigoureus wetenschapsideaal. Het probleem met deze verklaring is dat 
het antwoord op de vraag waarom een en ander binnen de economie wel plaatsvond 
en niet bijvoorbeeld in de sociologie tamelijk willekeurig zal zijn, wat het m Mi- 
rowskt's geval ook is: zo rond 1870, aldus MÃ¬rowski betrad een contingent wiskun- 
dig geschoolde ingenieurs het vakgebied der economie, dat de voorhoede vormde 
van wat later 'de marginalisnsche revolutie' is gaan heten. Dezeverklaring roept der- 
halve meer vragen op dan zij beantwoordt. 

Verwant hieraan is McCloskey's werk (1985,1990,1994). In de wetenschappelijke 
praktijk van alledag ontwaart zij een uiterst effectieve retorische strategie. Deze be- 
treft het 'meeliften' van economen op het maatschappelijke gezag van de natuurwe- 
tenschappen door zich veel van de maniertjes van de natuurwetenschapper eigen te 
maken en er in woord en gebaar dicht tegen aan te schurken; het 'witte jassen'-effect. 
Dit heeft de neoklassieke economie de eretirel 'koningin der sociale wetenschappen' 
opgeleverd, en is in dat opzicht retorisch dus ulterst succesvol gebleken. Een succes 
dat tegen de post-kuhniaanse posmvisme-kritiek goeddeels bestand is gebleven, ze- 
ker binnen de filosofisch tamelijk naÃ¬ev kringen waar economische kennis pasmunt 
is. De problemen met deze verklanngssrrategie zijn nagenoeg dezelfde als die mei de 
verklanngsaanzet van Mirowski. Waarom hier en niet daar? Waarom deze symbolen 
voor harde, objectieve wetenschappelijkheid en niet andere? 

Cognit ieve f i l te rs  

Andere, meer ludieke verklaringen dekken vaak maar een van de geconstateerde la- 
cunes en hebben dus eerder een supplementaire status dan dat ZIJ als zelfstandige 
verklaringen kunnen gelden. Hoe men, vaak tegen beter weren, toch kan blijven 
vasthouden aan een lek geschoten theorie of methodologie is bijvoorbeeld sociaal- 
psychologisch goed aannemelijk te maken. Paul Ormerod citeert in zdn schotschrift 
Economen hebben geen idee twee sociaal-psychologische case-studies die het achter- 
liggende filtermechanisme illustreren (Ormerod 1995, 13-14). De eerste betreft een 
opvallend gewelddadige Schotse jeugdbende die onderlinge loyaliteit hoog in de ei- 
gen erecode had staan. Nadat de politie eenmaal Ã©Ã van de bendeleden te pakken 
had gekregen, konden binnen i 4  uur de overige leden in hechtenis worden geno- 
men. Voor de buitenstaander ligt de conclusie voor de hand: de erecode was ge- 
schonden. Deze werd door de bendeleden zelf echter niet getrokken; de mogelijk- 
heid dat de code zou worden geschonden paste eenvoudig niet hij hun zelfbeeld. 
Her geloof in onderlinge solidariteit werd door dir incident alleen maar versterkt 

Het tweede voorbeeld betreft de ervaringen van een deelnemer aan een onder- 
zoeksgroep die zich bezighield met onderzoek naar de kansen op catastrofale over- 
stromingen. De groepsdynamiek was van dien aard dat op een goed moment zelfs 
overduidelijke falsificatie van de voorspellingen - de verwachte ramp voltrok zich 
niet - geloof in de juistheid van het eigen rekenmodel niet vermocht te vermmde- 



ien Integendeel, het fanansme nam alleen maar toe. Andere voorbeelden van soci- KRIS),  

aal gemotiveerd cognitief filteren zijn te vinden bij millenniarisnsche groeperingen 
als de Jehovah's Getuigen waar na her uitblijven van de Tweede Komst in 1975 een 
opmerkelijke stijging in her aantal dopingen kon worden waargenomen. Dichter hij 
huis is het voorbeeld te vinden van het team dat in de jaren zestig de bouw van de 
Bijlmer voorbereidde (zie Feddema 1982). Naarmate deze voorbereidingen voort- 
schreden ging men steeds minder gehoor schenken aan de snel aanzwellendestroom 
kritische geluiden van buiten. Met alle gevolgen van dien! Ook dit is een typisch ge- 
val van cognitief filteren. 

Ook de Amerikaanse economen David Card en Allen Krueger gebruiken in hun 
studie naar de effecten van de verhoging van het minimumloon in sommige Amen- 
kaanse staten psychologische verklaringen voor het feit dat de economische mam- 
stream srandaard neoklassieke arbeidsmarktmodellen blijft gebruiken, nieuegen- 
staande hun overduidelijke empirische invaliditeit. Psychologische studies, aldus 
Card en Krueger, hebben vastgesteld dat mensen ertoe neigen zelfs daar patronen re 
zien die hun simpele, folkloristische theorieen en vooronderstellingen staven, waar 
niets van dien aard zich kan voordoen. Veel basketbal-liefhebbers menen bijvoor- 
beeld dar spelers intervalsgewijs plotseling vele malen achtereen scoren, terwijl em- 
pirisch onderzoek leert dat individuele doelpunten gelijkelijk over de wedstrijdtijd 
verspreid liggen. Beursspeculanren maken zich aan soortgelijke psychologische ver- 
tekeningen schuldig, evenals, aldus Card en Krueger, economen [Card & Krueger 
1995, 8). 

De makke van sociaal-psychologische verklaringen als deze, nog afgezien van het 
plat empiristische karakter ervan en het ontbreken van theoretisch onderbouwde 
verkidringsmechanismen binnen de empirische psychologie als geheel, is dat er ta- 
melijk strikte eisen gesteld moeten worden aan isolatie en cohesie van de groep wil 
bovenbeschreven groepsdynainiek zich ook daadwerkelijk voordoen en willen deze 
sociaal-psychologische filteringseffecten geconstateerd kunnen worden. Het is dui- 
delijk dat dit serieuze beperkingen mei zich meebrengt voor de eventuele verkla- 
ringskrachr van dit type inzichten. Opvallend dogmatisme binnen een duidelijk 
spario-temporeel afgebakende onderzoekersgemeenschap kan er misschien mee ver- 
klaard worden, het grens- en vooral disciphne-overschrijdende imperialisme waar 
we het hier over hebben niet. 

Dit geldt niet voor de verklaring van iemand als Susan Feiner. In een recent essay 
heeft zij een subversieve mix van psychoanalyse en vertooganalyse losgelaten op het 
vraagstuk van de kennelijke attractiviteit van de neoklassieke theone. Weliswaar gaat 
het dan vooral om attractivireit binnen de economengemeenschap, maar wie daar 
een overtuigende verklaring voor weet te geven is nog maar een stap verwijderd van 
beanrwoordmg van de omvattendere vraag die hier centraal staat. Volgens Feiner 
dienr het neoklassieke marktmodel primair ter maskering van de alomtegenwoordig- 
heid van exploitatie m onze kapitalistische marktsamenlevingen. Wat dat aangaat 
lijkt zij te varieren op het boven beschreven thema van de ideologische bevangenheid, 



K R ~ X  7 0  Feiner gaat echter verder; de kracht van de neoklassieke ideologie schuilt nier al- 
leen in haar vermogen een moreel onwenselijke werkelijkheid te verhullen, maar 
juist in haar grote verwevenheid met de constructie van liberale, dat wil zeggen au- 
tonome idennteiten. Het onvermogen binnen de neoklassieke theorie zaken ais 
zorgrelaties, wederkerigheid en altruisme te verdisconteren heeft zijn grondslag m 
het privilegieren van ruilrelaties. In Feiners optiek ontleent de neoklassieke markt 
haar wetenschappelijke en maatschappelijke primaat aan het feit dat zij, als fantas- 
ma van collectieve autonomie, de existenti'le p i p v a n  de scheiding van moeder en 
kind verzacht. De markt dus als moeder-substituut 

D e  volmaakt empathische moeder wordt de markt 5an perfecte concurrentie Op zulke 
markten worden alle behoeften en wensen onmiddellijk bevredigd Net zoals dat het ge- 
val is met fantasie-moeders Gratificatie is totaal, onrniddelhjk en oneindig herhaalbaar' 
(Fciner 1994.158) 

De symbolische orde van de neoklassieke economische theorie is gestoeld op een 
agressieve ontkenning van het verlangen naar een verloren gegane symbiotische rela- 
ne  met de moeder en de herinnering aan de onmiddellijke gratificatie van primor- 
diale behoeften, die deze bood. door middel van een vlucht in de masculiene sfeer 
van vrijheid, gelijkheid, autonomie en neutraliteit die marktruil op de perfecte 
markt in de neoklassieke gedachtewereld symboliseert. Deze ontkenning uit zich in 
een opvallende omkering. De afhankelijkheid van het kind van de moeder slaat om 
in  de autonomie van de marktacror. De  warmte van de moederlijke zorg komt te 
verkeren in her kille, onpersoonlijke en nbjecdeve mechanisme van de krachten van 
vraag en aanbod. En goedertierendheid (benevolence) slaat om in zelfzucht (self-znte- 
rest). Daardoorheen schemert echter nog sreeds de moederlijke zorgtaak. In de neo- 
klassieke omkering ervan echter zonder de emotionele binding die de infantiele er- 
varing van afhankelijkheid tot zo'n bedreigende maakte 

In zekere zin luidt Feiners antwoord dus dat ecnnnmistische verklaringen aan- 
trekkelijk zijn omdat ze voldoen aan een diepgevoelde behoefte aan gemeenschap, 
zonder de emotionele afhankelijkheden waarmee die meestal gepaard gaat. Dit is 
een variant op de klassieke kennissociologische gedachte dat theonekeuze mede 
wordt bepaald door het achterliggende wereldbeeld, inclusief de emoties, sentimen- 
ten en herinneringen waarmee de wetenschapper haar associeert (zie Gouldner 
1971) Er zijn aanwijzingen dat professionele economen, meer dan andere sociale 
wetenschappers, doen wat ze leren: in de Verenigde Staten schenkt de gemiddelde 
econoom minder aan chantaneve doelen dan de gemiddelde socioloog, en in econo- 
mische verdeelspelletjes hebben economiestudenten meer nog voor de eigen porte- 
monnee dan anderen. De vraag is natuurlijk of studenten voor een studie economie 
kiezen omdat zij een meer egocentrische dispositie hebben dan, zeg, sociologiestu- 
denten, of dat die egocentrische dispositie nu juist het effect is van secundaire socia- 
lisatie. O p  basis van een kleinschalig psychologisch expenment claimt Roben Frank 
cum suis het laatste. blootstelling aan speltheorie is schadelijk voor de bereidheid tot 
cooperatie, aldus Frank in een weetal artikelen (Frank er al. 1993a; 19936). Feiners 
diepgevoelde behoefte zou dus wel eens het product kunnen zijn van een polmek- 
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burgers' worden aangesproken en waardoor zij zichzelf ook m toenemende mate in 
die termen zijn gaan begrijpen. 

De schaduw van  de toekomst 

En zo zijn we terug bij af. Sedert het verscheiden van de ideologiekritiek in het we- 
tenschapsonderzoek heeft de nadruk, terecht, vooral op beschrijving gelegen; laten 
we nu eerst maar eens achterhalen wat wetenschappers feitelijk doen alvorens we ze 
allerlei verklarende motieven gaan toedichten. Dit had niet alleen zijn grond in het 
intellectuele failliet van de marxistische teleologie, maar ook in de polemische he- 
perkingen van ideologiekritieken. Verwijzingen naar het politieke karakter van eco- 
nomische theorieen werden en worden (te) gemakkelijk onschadelijk gemaakt door 
re onderscheiden tussen zuivere economiebeoefening enerzijds en toegepaste econo- 
mie anderzijds, tussen de economische wetenschapper en de beleidseconomen, rus- 
sen positivo economics en normativo economlcs. Wetenschappelijke gemeenschappen 
bleken veel minder homogeen dan van veraf leek. Sommige bleken inderdaad door 
en door ideologisch bevangen, andere veel minder, ook al deden ze min of meer her- 
zelfde. 

Daarnaast bleek ook het scala aan externe invloeden veel groter dan slechts poli- " 
tieke' belangen in engere zin. Alexander Rosenberg bijvoorbeeld verklaart het succes 
van de homo economicus deels uit de alledaagse, folkloristische psychologie die aan . . " 
het leerstuk ten grondslag ligt (Rosenberg 1992, 118). Juist doordat economische 
theoriein, ondanks hun uiterst ontoegankelijke mathematische versierselen, uirein- 
delijk gebaseerd zijn op een harde kern van huis-min-en-keukenpsychologie -folk- 
psycholoey, aldus Rosenberg - en dus nauw aansluiten bij een aantal lang gekoester- 
de alledaagse intuities, kan zij ook bij niet-economisch geschoolden zo veel gehoor 
vinden: 'al te goed is buurmans gek', 'je geen knollen voor citroenen laten verkopen', 
'voor niets gaat de zon op', 'liever meer dan minder', et cetera. 

Ook anderen hebben gewezen op het gemak waarmee neoklassieke economen 
hun (gepopulariseerde) inzichten brede ingang hebben doen vinden door het effec- 
tieve gebruik van alledaagse, schijnbaar zeer concrete categoriee'u. 'De markt' is hier 
natuurlijk een uitmuntend voorbeeld van. Maar hetzelfde geldt voor 'competitie', 
geld', 'nut', 'consumptie' en 'productie'. Omdat deze termen voor de buitenstaan- 
der op het oog zeer rede referenten hebben - de supermarkr om de hoek, de eigen 
werkgever, het knisperende geeltje in de eigen portemonnee - ontgaat het hem of 
haar dat ZIJ voor economen een geheel andere betekenis hebben. Markten zijnvoor 
de econoom geen sociale instituties maar kruispunten van grafiekhjnen en mathe- 
matische vergelijkingen. Heeft de laatste het in verband met privatisering van over- 
heidsdiensten over grotere keuzevrijheden, dan denkt de eerste aan de supermarkt 
om de hoek en zal voor het voorstel stemmen, ook al heeft privatisering veelal wei- 
nig tot niets met het creeren van keuzemogelijkheden te maken, 

Daly en Cobb, twee mihen-economen, spreken in dit verband, in navolging van 
Kar1 Polanyi en Alfred Norrh Whitehead (de auctor intellectualis ervan), van de 'fa!- 
lacy of misplaced concreteness'; een redeneertrant waarin de ah~traheringsbewe~in~ 



K 0 wordt verborgen om het product ervan - het neoklassieke marktmodel, bijvonr- 
beeld - geluk te kunnen stellen aan een positief gewaardeerd element van onze zeer 
complexe empirische realiteit, waarvan het evenwel een abstractie is en niet een af- 
spiegeling, zinnebeeld, representatie ofwat dies meer zij (Daly & Cobh 1990,35-43). 

Dit betekent niet dat 'politieke' factoren in engere zin geen serieuze aandacht 
zouden verdienen Voor de meer of minder oppervlakkige krantenlezer, die we allen 
zijn, is het evident dat economische kwesties het publieke en polineke debat domi- 
neren. Afgezien van de vraag of een en ander ook daadwerkelijk empirisch te staven 
valt - mij is alleen onderzoek bekend naar de professionele samenstelling van de po- 
litieke elite in verschillende landen, waaruit onomstoteli~k blijkt dat economen veel 
terrein hebben gewonnen (Nelson 1987; Marknff & Montecinos 1993) -is de over- 
rompelende indruk toch dat dergelijke vraagstukken, in vergelijking met pakweg 25 

jaar geleden, sterk aan prangendheid en frequentie hebben gewonnen. Terwijl an- 
derzijds typisch sociologische of psychologische onderwerpen - aids-preventie, 
werkloosheid, migratie, criminaliteit - momenteel m toenemende mate in econo- 
mische termen worden beschreven. 

Datzelfde geldt voor de rol van economisch geschoolde wetenschappers in het 
publieke en politieke debat. Niet eens zozeer aantal en omvang van de economische 
interventies is waarschijnlijk toegenomen, als wel de stelligheid van hun opvattin- 
gen en de vanzelfsprekendheid waarmee hun argumenten als kortom hne van ieder 
debat worden geaccepteerd. Ecnnomistische argumenten zijn meer en meer de kille 
stem van de objectieve economische realiteit gaan vertolken, en wij zijn meer en 
meer geloof gaan hechten aan deze vertolking. Tor wat voor vertekeningen dar kan 
leiden, blijkt uit het voorbeeld van 'seroselectie' onder seropositieve homoseksuelen. 
Waarom deze 'gevaarlijke' seksuele praknjken beschreven als de rationele calculaties 
van seksuele marskramers op wier transacties niet langer de 'schaduw van de toe- 
komst' valt? Waarom niet geopteerd voor een beschrijving in termen van esthetisch 
verzet tegen de passieve, geobjectiveerde rol van terminaal patienr waartoe medische 
instituties de geinfecteerden met een arrogante vanzelfsprekendheid reduceren, zo- 
als Hu~jer onlangs in haar proefschrift heeft gedaan (Huijer 1996)? Waarom niet 
achter de gedragingen gezocht naar een concreet individu dat zoekend en tastend, 
en tegen de klippen op, vorm probeert te geven aan zijn autonomie, onder omstan- 
digheden die daar op zijn zachtst gezegd weinig gunstig voor zijn? Dit is niet alleen 
vanuit het oogpunt van medemenselijkheid een meer gepaste benadering, zij heeft 
eveneens belangrijke beleidsconsequenties. Waar Posner op grond van economisti- 
sche argumenten voorstelt de onzekerheid op de markt voor seks re vergroten door 
de drempel naar hiv-tests te verhogen, daar noopt het ernstig nemen van de indivi- 
duele handelmgsautonomie wellicht tot een versoepeling van het medische regime 
waaraan sernpositieven zich moeten onderwerpen. 
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