woorden, in zijn deductieve bewijsvoering. Zoals Amencan Psyche het
bestaan van een 'angstmachine' niet
aantoont, zo bewijst een tante Dora
niet dat het model van de 'geborgenheidsmachine' algemeen geldig is. Dit
laat onverlet dat Boomkens een caleidoscopisch en bij tijd en wijle intrigerend en onbehaaglijk makend boek
heeft geschreven. Soms, zoals in de
sleutelpassage over de betekenis van
glas, lijkt hij iets op het spoor te zijn:
een nieuw fenomeen dat wellicht een
grote - en misschien een onomkeerbare - invloed heeft op de moderne
collectieve mentaliteit. Connie Palmen
zei deze zomer tijdens Zomergasten
dat zij haar 'favoriete televisie-avond'
wilde gebruiken om te zoeken naar de
gevolgen van het je zelf (en anderen)
afgebeeld zien o p televisie, in films en
op foto's. Ook zij appelleerde aan een
intuÃ¯tieonbehagen met de dominante
beeldcultuur; maar ook zij was niet in
staat de culturele gevolgen goed te duiden. Voor het exploreren van het verband russen de moderne beeldcultuur
en zoiets ongrijpbaars als onze collectieve mentaliteit is blijkbaar meer
nodig dan eenvoudige indelingen in
orde en chaos, of geborgenheid en
angst.

G e l o o f in g e t a l l e n
of: d e neoklassieke
economie t e g e n mijn
zin v e r d e d i g d .
Harro M a a s

Recensie van: Ewald Engelen, De
Mythe van de Markt. Waarheid en
leugen m de economze.Het Spinhuis,
Amsterdam 1995.

Ewald Engelens De Mythe van de
Markt. Waarheid en leugen m de economie is bedoeld om de nog maar langzaam dalende conjunctuur van de neoliberale leus 'Meer markt, minder
overheid' een grotere neerwaartse spin
te geven. Titel en ondertitel van het
boek laten wat dat betreft weinig
te raden over. Het geloof in de zegeningen van de vrije markt berust op
een mythe. Een mythe die, zo is de
teneur van Engelens betoog, door het
academische economische establishment zorgvuldig in stand gehouden
wordt met behulp van het sinds de
ineenstoning van Bretton Woods heersende zogenaamde neoklassieke paradigma. Dit paradigma kenmerkt zich
door sterke veronderstellingen over de
rationaliteit van economische actoren,
waarvan de belangrijkste hun optimaliserende gedrag is. Onder een aantal
verdere vooronderstellingen leidt dit
gedrag vervolgens tot een efficiknte
werking van markten.
Zowel de verhouding van theorie
en werkelijkheid als de verhouding van
economische wetenschappers ten opzichte van beleidsmakers kenmerkt
zich, zo suggereert de ondertitel, eerder door leugen dan door waarheid.
"De neoklassieke argumenten voor
neoliberale beleidsvoorstellen zijn even
zovele 'valse noodzakelijkheden' die
de mogelijkheden beperken tot meer
of juist minder van hetzelfde." (16213)
En, zo luidt de boodschap, met fatale
gevolgen: het gemak waarmee algemene maatregelen als een verlaging van
het minimumloon ook in Nederland
worden gezien als panacee voor het
werkloosheidsvraagstuk volgt regelrecht uit de reductionistische en werkelijkheidsvreemde leerstellingen van
de neoklassieke theorie. Zouden zowel

theoretici als beleidsmakers bereid zijn
hun rosarote Brille af te zenen, dan
zouden zij, gewapend met de 'empirisch goed geÃ¯nformeerd analyses'
van de marktwerking die 'aanpalende
wetenschappen' als sociologie, antropologie en politicologie vandaag de
dag, maar eigenlijk al ruim voor de
Tweede Wereldoorlog hebben gemaakt,
heel wat genuanceerder en effectiever
arbeidsmarktbeleid kunnen ontwikkelen. Juist het belang van het werkgelegenheidsvraagstuk en het "ideologische gehalte van het neoklassieke antwoord daarop", vormden voor Engelen
de concrete aanleiding voor zijn boek.
Engelen laat er geen misverstand over
bestaan welk doel hij wil bereiken:
"Uiteindelijk is het mij erom te doen
het 'radicale project' van de modernide emancipatie van individuen
teit
en collectieven van inperkende ongelijkheden en hiÃ«rarchieÃ verder te
brengen dan het liberale maatschappijmodel mogelijk maakt." (123)
Dit project valt in het boek in twee
delen uiteen. I n het eerste deel laat
Engelen zien dat de neoklassieke theorie op meerdere fronten de economische werkelijkheid geweld aandoet. De
eenzijdige positivistische methodologie, het reductionistische perspectief
op de economische actor en de institutionele onder- of zelfs onbepaaldheid
van het marktbegrip analyseert Engelen
als kenmerken van een wetenschappelijk ethos dat "mathematische elegantie en conceptuele spaarzaamheid"
hoger in het vaandel heeft staan dan
empirische concreetheid en relevantie.
Tussen theorie en werkelijkheid gaapt
een afgrond die door de economische
professie moedwillig in stand gehouden wordt. De door economen zo
gekoesterde cetens paribus clausule
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wordt te pas en te onpas ingezet om de
theorie tegen kritiek - Zowel empite immuniserisch als theoretisch
ren. Dat een dergelijke methodologische strategie tot een restrictieve en
empirisch ongeloofwaardige analyse
leidt, verduideli]kt Engelen vervolgens
aan de hand van de 'hoogabstracte'
neoklassieke analyse van economische
acror en markt. Chicago SchoolNobelprijswinnaar Gerry Becker kan als
voorbeeld dienen. Becker analyseert
de beslissing om kinderen te verwekken structureel analoog met de aanschaf van duurzame consumptiegoederen. Binnen de neoklassieke theorie
1s een mens slechts- om met Amartya
Sen te spreken een socialmoron.
In aansluiting op kritische stromingen binnen de economische wetenschap als Postkeynesianen en NieuwInstitutionalisten geeft Engelen vervolgens een analyse van de, wat hem
betreft, masternoun van de neoklassieke theorie: de markt. Theoretische veronderstellingen als volkomen informatie, de aanwezigheid van een oneindig
aantal, ook toekomstige, markten leiden tot een analyse van marktevenwicht waar eigenlijk niets meer aan te
analyseren is. Gegeven de vooronderstellingen zijn vraag en aanbod o p de
markt altijd in evenwicht en wordt het
eigenlijk volkomen onduidelijk waarom een actor via de markt zou ruilen
en zijn vraag niet direct zou uitoefenen
bij die 'marktmonade' die de gewenste
goederen in de aanbieding heeft.
In het tweede gedeelte van het boek
neemt Engelen het Britse mouetanstische experiment als voorbeeld voor
een beleid dat zich zonder voorbehoud
aan het rigide kader van de neoklassieke theorie uitleverde. Inzet is aan te
tonen dat een dergelijk beleid een
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aantal 'paradoxen' genereert, die gecentreerd zijn rond pist datgene waarvoor de neoklassieke theorie zich
blind maakt: de institutionele complexiteit en diversiteit die markten
empirisch kenmerkt. Engelen koppelt aan zijn bespreking van het
Thatcherisme een aantal hoofdstukken
waarin hij 'de contouren van het
mogelijke' probeert te schetsen: de
aanzet tot een onderzoeksprogramma
dar de abstracte ijswoestijn van de neoklassieke theorie doorbreekt en dat
uiteindelijk zou moeten leiden tot een
'empirisch goed geinformeerde" onderbouwing van het marktbegrip.
Het belangrijkste en best beargumenteerde gedeeke van het boek vind
ik hoe dan ook het eerste deel. Voor
iedereen die zich zorgen maakt over de
invloed van economische theorie op
concreet beleid, valt daar veel behartenswaardigs te lezen. Onwillekeurig
dringt zich bij lezing echter de vraag
o p of economen echt zo gek zijn als
Engelen ze voorstelt. Economen vinden zelf van niet en wat mij betreft met
reden. Engelens analyse doet noch
recht aan de economische theorie,
noch aan de werkwijze van economen,
O m met het eerste te beginnen.
Engelen doet het voorkomen alsof 'de'
neoklassieke theorie gelijk te stellen is
met de zogenaamde walrasiaanse evenwichtsleer. In deze theorie wordt een
economie behandeld als een samenhangend stelsel van markten, die door
de werking van het prijsmechanisme
allemaal en tegelijkertijd in evenwicht
komen: d e roemruchte Pareto-optimaliteit, oftewel: iedereen blij.
De vraag is wie deze leer eigenlijk
aanhangt. In tegenstelling tor wat
Engelen beweert, geldt dat niet voor
Friedman. Friedman ontwikkelde zijn

instmmentaiistische methodologie en
zijn monetaristische theorie vooral in
reactie op de overspannen verwachtingen die economen rond de jaren zestig
koppelden aan de hier ten lande door
het CPB ontwikkelde Keynesiaanse
macromodellen. Wat hem betreft deden
dergelijke modellen geen recht aan de
dynamiek van de markt. Juist deze
modellen sluiten evenwel naadloos aan
bij de door Friedman om dezelfde
redenen verfoeide walrasiaanse totaalconceptie van een economie. Friedman
en de door Engelen veel positiever
beoordeelde Hayek bevinden zich wat
dit betreft duidelijk in hetzelfde kamp.
De markt is onvoorspelbaar en oncontroleerbaar en een overheid die daar
anders over denkt maakt zich schuldig
aan de fallacy ofpolitics. De ineenstorting van Bretton Woods en de navolgende turbulente periode 'bewees', zo
claimde Friedman, zijn gelijk. Wat zijn
in dit verband dan precies de neoklassieke veronderstellingen van Friedman?
Een van de velpon aan elkaar hangende
frase als 'neoklassiek geinformeerd
monetaristisch beleid' verdoezelt in dit
verband toch werkelijk meer dan zij
verduidelijkt. En anders dan Engelen
suggereert, staat deze controverse los
van eventuele veronderstellingen omtrent de rationaliteit van marktactoren.
Dat Engelen geen recht doet aan
de werkwijze van economen, mijn
tweede bezwaar, heeft te maken met
wat Theodore Porter met de titel van
zijn recent verschenen boek z o prachtig heeft genoemd: Trust m Numbers.
Het neoklassieke onderzoeksprogramma was van meet af aan verbonden met
de ontwikkeling van statistiek en econometrie.
Een passend voorbeeld levert een
recente studie naar de invloed van het

minimumloon o p de werkgelegenheid,
een studie die wat titel betreft veel
gemeen heeft met die van Engelen:
Myth and Measurement: The New
Economics of the Minimum Wage van
David Card en Alan B. Krueger. D e
auteurs van dit werk halen, net als
Engelen, een studie van Klamer en
Colander aan, waaruit het extreme
geloof van economen in de werking
van de vrije markt naar voren komt.
Net als voor Engelen vormt de illusie
van dit geloof voor Card en Krueger
aanleiding voor hun studie. Maar zij
gaan heel anders te werk. Geen verhalen over de theoretische beperkingen
die aan het neoklassieke actormodel
ten grondslag ligt, geen kritiek o p het
institutioneel onbepaalde karakter van
het neoklassieke marktbegrip. Eerst
wordt een scala aan statistische technieken uit de kast getrokken om te
laten zien dat in een aantal Amerikaanse
a
t e verhoging van het minimumloon niet tot minder, maar tot
meer werkgelegenheid leidde. Vervolgens wordt, jawel, de neoklassieke
theorie gebruikt o m dit resultaat, dat
duidelijk afwijkt van het standaardmodel, te verklaren. Dat kan als je uitgaat
van een andere marktvorm dan volkomen concurrentie, nl. een markt waarin de werkgever de mogelijkheid heeft
om zelf de prijs van arbeid vast te stele n . Zeker als het gaat om laag- of
ongeschoold werk geen vreemde veronderstelling. Wat blijkt: in een dergelijke marktvorm neemt inderdaad
o p theoretische gronden de werkgelegenheid toe als het minimumloon
stijgt. Vervolgens wordt door de
auteurs dit marktmodel met onafhankelijk vergaarde gegevens geschat en
bevestigd, Politiek natuurlijk een
belangrijke uitkomst en door Clinton
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al gebruikt ten bate van zijn herverkiezing: met de afbraak van de bijstand
werden de minimumlonen verhoogd.
Een dergelijke studie laat haarfijn
zien waarin Engelens kritiek o p de
werkwijze van neoklassieke economen
tekort schiet. Mythe en Meten: dat is
iets wat Engelen vergeet. Juist een studie als Myth and Measurement laat
zien welke criteria economen in dat
verband aanleggen. Als een econoom
'de' neoklassieke theorie gebruikt, dan
wordt altijd om de cijfers en de correlatiecoÃ©fficiÃ¨gevraagd. Dat is geen
lippendienst, maar essentieel voor de
manier van werken van economen.
Geen econoom gelooft dat de theoretivan een markt net zo
sche beschriivine
,
empirisch aantrefbaar is als een veilinghal: het is een constructie. D e claim
is dat met behulp van een dergelijke
constructie meetbare voorspellingen
en verklaringen kunnen worden geleverd. "Science is measurement" jubelde de in economenland beroemde
Cowles-commisswn voor econometrisch
onderzoek in de jaren vijftig. Dat
credo geldt voor economen nog steeds.
Het is bedoeld om een theorie vlees te
geven, waar Engelen slechts een gapende
afgrond tussen theorie en empirie constateen.
Dat Engelen de nadruk van economen o p statistische empirische toetsing
verwaarloost, verklaart wellicht ook
diens paradoxale beoordeling van de
theorie van rationeel keuzegedrag de neoklassieke fictie van de homo
economzcus. Uitgerekend deze fictie,
waarvan de empirische inadequatie
n het tweede hoofdstuk de inzet
vormt, en die slechts de vorming van
een "logisch consistent 'wetenschappelijk' universum" dient, (65) wordt
ons op het moment dat Engelen de

beperkingen van de neoklassieke theorie wil doorbreken, voorgehouden als
een "bruikbaar verklarend instrument" voor "zowel economische als
niet-economische handelingstypen".
(119) Wat bedoelt Engelen nu precies?
Dat is toch wat Becker doet: zowel de
aanschaf van een koelkast (economisch
handelingstype) als het verwekken van
een kind (niet-economisch handelingstype) worden door hem met dit 'bruikbare verklarende instrument' verklaard.
D e sfeer van de intimiteit zelf wordt
geanalyseerd in termen van rationaliteit die, zoals Engelen uitvoerig en
terecht betoogt, haaks staan op deze
intimiteit zelf. Engelen moet kiezen:
ofwel de theorie van rationeel keuzegedrag is een stelsel van tautologieen,
maar dat stelsel mist dan ook ieder verklarend vermogen, ofwel het is geen
stelsel van tautologiekn, maar dan hen
ik benieuwd op welke empirische
grondslag het verklarend vermogen
van deze theorie berust.
Want dat is blijkbaar de dichotomie die Engelen, ondanks zijn lippendienst aan de "theoriegeladenheid van
iedere waarneming", hanteert: we hebben hier de complexe en gedifferentieerde empirie en daar de hoogabstracte en onrealistische theorie. 'De
feiten Ieren dat ...''concrete economische studies' wijzen uit dat ...: Welke
feiten? Hoe concreet? Hoe stel je
dat vast? Onder welke voorwaarden
ben je 'empirisch goed geinformeerd'?
Engelen verwijt economen een ongedifferentieerd positivisme. Hij zou er
evenwel goedaan doen zijn eigen impliciete positivistische vooronderstellingen kritisch tegen het licht te houden.
Engelen had een heel wat moeilijker verhaal te vertellen gehad als hij

zich niet had geconcentreerd o p het
hoogabstracte karakter van d e economische theorie, maar had laten zien
hoe deze abstracties hun zin ontlenen
aan de binding met econometrische en
statistische methoden die voor economen het alfa en omega van empirische
betrouwbaarheid zijn. Het zou een
verhaal zijn waarin de achtergrond en
zelfperceptie van het economenvolk
niet onbesproken had kunnen blijven.
Paradoxaal genoeg zou dan blijken dat
economenmet al hun verhalen over de
vrije markt eigenlijk ingenieurs zijn
die geloven dat je aan een samenleving
kunt sleutelen. Vandaar hun 'trust in
numbers'.

Filosofie e n d e
"geheime wetenschap" van d e
schilder

Recensie van: Maurice Merleau-Panty,
Oog en geest. Een filosofisch essay over
de waarneming m de kunst. Oorspronkelkke titel: L'ceil et i'espnt.
Vertaald uit het Frans door Rens
Vlasblom, Uitgeverz] Ambo, Baarn,
1996, 80p., fÃ¬.24,9

Naast de naar mottenballen riekende,
sterk veqaarde vertalingen uit de jaren
zestig en zeventig, die men af en toe
nog kan vinden in een antiquariaat, is
het Nederlands taalgebied nu eindelijk
weer een tekst van MerIeau-Ponty rijker geworden. En deze keer gaat het
niet om een tekst waarin al te makkelijk het 'vertrouwde fenomenologische
gevoel' kan worden gelezen; een manier

