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Waaraan wordt de stelligheid ontleend van wat iJO!itici als economische 
onontkoombaarheden presenteren? Waarom is een hoog fir,ccieringstekort van de 
overheidkwalijk en waaro~ is eefl nog hoger financieringstekort van bedrijven dat niet? 
Trekken de bedrijfsinvesteringen'~ als het financieringstekort van de overheid daalt? 
En levert dat meer banen op? En waarom leidt een verlaging van de minimumlonen, 
eerder dan een verlagjng van de hogere inkomens, tot hogere werkgelegenheid- hoe 
is dit te rijmen met economische theorieën over technische vernieuwing, 
arbeidsproduktiviteitsstijging en internationale concurrentieverhoudingen? Enzovoort, 

Het sociaal-economisch beleid wordt veelal verdedigd met argumenten ontleend 
aan 'de' economische wetenschap .. ~ al dan niet gefixeerd in een model zoals dat van het 
Centraal Planbureau. De orthodoxe economische wetensch1p zoals die aan universitei
ten en hogescholen overwegend gedoceerd wordt, is die van de zogenaamde neoklassieke 
school.2 Voorzover er aan deze economie beleidsuitspraken te or.tlenen zijn, komen die 
sterk overeen met de economische politiek zoak die de afgelop~n vijftien jaar in (onder 
andere) Nederland gevoerd wordt. Is het economisch beleid daarmee goed gefundeerd? 
Dat is uiteraard alleen het geval als de neoklassieke economische wetenschap goed 
gefundeerd is. Is dat zo? 

In dit artikel geefik een beschouwing van de criteria die neoklassieke economen zelf 
aanleggen om hun onderzoek.J:e beoordelen. Die criteria blijken methodologisch slecht 
gefundeerd te zijn (§2) en de empirische status van de theorie i~ dubieus te noemen (§3). 
Ik beperk mij niet alleen tot de beschouwing van het standpunt van de neoklassieke 
economische wetenschap, maar ook tot de gangbare filosofie van de economische 
wetenschap zelf- ik onthoud mij van kritiek vanuit een ander ~:andpunt. Ik ga niet in 
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op de inhoud van de theorie en evenmin op de vraag w:urom juist deze theorie zo goed 
bij het economisch beleid lijkt te passen. 

Eerst geefik een beknopte karakteriseringvan de gangbare economische wetenschap 
('axiomatische analyse') tegen de achtergrond van de wetenschapsfilosofische traditie 
waarin deze te plaatsen is (§ 1). 

1 Axiomatische analyse - verdwaald in een positivistisch raamwerk 

1. 1 Axiomatisch positivisme 

Neoklassieke economen geven zich weinig rekenschap van de methodologische en 
wetenschapsfilosofische traditie waarin ze werken. Ze zien deze in het algemeen als 
vanzelfSprekend. Soms gebeurt dit uit gebrek aan belangstelling voor andere mogelijke 
tradities (de opleiding van economen is daar niet vreemd aan - dit ligt anders voor de 
sociologie- en politicologieopleiding). Soms speelt een of ander pragmatisme hierbij een 
rol: wetenschapsfilosofie zou zaken die zo al moeilijk genoeg zijn compliceren. Verder 
wil men vooral niet afwijken van de praktijk van de hoofdstroming in de economie. 

Ik duid deze praktijk aan met de term 'axiomatisch positivisme'. De 
wetenschapsfilosofische fundering ervan is impliciet of ontbreekt. De term' axiomatisch' 
houdt een verwijzing in naar de specifieke manier waarop neoklassieken de economie 
als toegepaste wiskunde bedrijven, en de term 'positivisme' verwijst naar de weten
schapsfilosofie waaraan economen lippendienst bewijzen. 

Globaal zijn er vanaf de Verlichting drie hoofdstromen in de wetenschapsfilosofie te 
onderscheiden. Het van oorsprong Franse rationalisme (Descartes), het van oorsprong 
Britse empirisme (Locke, Hume) en het van oorsprong Duitse idealisme (Kant) waaruit 
alsreactie de dialectiek (Hegel, Marx) ontstond. Hetpositivisme (Comte, Mill, Spencer) 
is kort te karakteriseren als een anti-metafYsische alliantie tussen de rationalistische en de 
empiristische traditie. In de negentiende eeuw en tot de jaren dertig van deze eeuw 
hebben economen qua belijdenis altijd sterk tegen de filosofie van het positivistisch 
empirisme geleund.3 

Met de mathematisering van de economische wetenschap in de jaren 1930 
(waarvoor de marginalisten vanaf1870 de grondslagen legden) kreeg het positivisme in 
de economie een Euclidische wending die vanaf de jaren 1950 gemeengoed van de 
neoklassieke hoofdstroming in de economische wetenschap werd.4 Vanaf dan staat de 
axiomatische wiskunde model voor de praktijk van deze economen en kunnen we 
spreken van' axiomatisch positivisme'. De neoklassieke economie krijgt de vorm van een 
deductief nomalogisch systeem van axioma's (in de economie vooronderstellingen 
fungerend als axioma's) en afleidingsregels (de afleidingsregels zijn die van de wiskunde 
en de formele logica).5 De inhoud is definitorisch ontleend aan een aantal vigerende 
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economische instituties en het vigerende denken daarover. Een en ander geldtniet alleen 
voor de zogenaamde theoretische economie, maar ook (met enige aanpassing) voor de 
zogenaamde empirische economie. Binnen deze aanpak is er nauwelijks of geenrol voor 
begripsontwikkeling en dit verklaart mede de relatief povere theoretische vernieuwing 
in de afgelopen decennia. 6 

Mijn benaming 'axiomatisch positivisme' is een karakterisering waarmee ik welis
waar verwijs naar een historisch-filosofische plaatsbepaling, maar die vooral slaat op de 
praktijk van het economisch onderzoek. De praktijk van de economische wetenschap 
heeft zich grotendeels los van de wetenschapsfilosofie ontwikkeld. 

1.2 Axiomatische analyse in de neoklassieke economie: waarheidsvinding? 

Waar zijn neoklassieke economen in hun onderzoek eigenlijk mee bezig? W aamaar zijn 
ze op zoèk? V oor de buitenstaander lijkt het vanzelfSprekend dat een beoefenaar van de 
wetenschap ernaar streeft waarheden te ontdekken. Als je aan neoklassieke economen 
vraagt of ze daar inderdaad mee bezig zijn, dan kom je er binnen niet al te lange tijd achter 
dat deze economen doorgaans zèlfhun wetenschap niet erg serieus nemen. Economen 
zijn zelden bereid de term 'waarheidsvinding', en de consequenties daarvan, aan hun 
werk te verbinden. In samenhang daarmee hebben ze ook het theoretiseren van 
wetmatigheden grotendeels opgegeven. Leerstellingen met het voorvoegsel 'wet' 
dateren van vóór 1940, en over d~ enkele stelling met dat voorvoegsel van later datum 
doen economen meestal wat lacherig: zo van, ja dat heet nou wel wet ('de wet van 
Verdoom', 'de wet V<!ll Okun') maar we weten eigenlijk wel beter. 

Waarom vatten deze economen hun werk niet in termen van waarheid en 
waarheidsvinding? De reden ligt niet in een hyperbewustzijn van de filosofische 
problemen waarmee de term 'waarheid' behept is. Dan zou dergelijke filosofische 
problematisering ook terug te vin"aen moeten zijn in de ovelige onderbouwing van 
neoklassieke economische theorieën en dat is niet het geval. De reden ligt in de 
mentaliteit van de econoom, die aangekweekt is door de overheersende structuur van 
de economische theorie zoals deze vooral de afgelopen vijftig jaar vorm kreeg: 
'axiomatische analyse'. Zoals gezegd, vrijwel iedere neoklassieke economische theo
rie, en de empirische 'toepassing' daarvan, begint nu met het poneren van vooron
derstellingen die quastructuur de status van axioma's hebben. Die vooronderstellingen 
bepalen in hoge mate het veld en het bereik van de theorie. En in het realisme en het 
waarheidsgehalte van de vooronderstellingen steekt ook het mogelijke waarheidsge
haltevan de theorie. Maar iede~e econoom weet dat die vooronderstellingen vaak juist 
onrealistisch en/ ofbeperkend· zijn, geponeerd worden 'for the sake of argument' en/ 
of om bepaalde optimaliseringstechnieken te kunnen toepassen, of om bepaalde 
schattingstechnieken te kunnen uitvoeren.7 In hun opleiding worden economen in 
deze axiomatische analyse gedrild, en ze is ook de overheersende vorm waarin 
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neoklassieke economen hun onderzoek in tijdschriften publiceren. Het gaat mij nu 
niet om de verdiensten en beperkingen van de axiomatische analyse, maar om het feit 
dat ze inderdaad de overheersende vorm van onderzoek geworden is. Hierom ligt 
'waarheid' zo ver van het bed van de neoklassieke econoom. 8 

V oor de binnenwacht ontsluit ik hiermee een open deur. En economen zijn wat dit 
betreft ook niet zonder zelfSpot, getuige de 'economenhumor'. Economengrappen 
volgen veelal hetzelfde stramien. Een oude gaat aldus (ooit ongeveer zo gerapporteerd 
door Joan Robinson): een fYsicus, een bioloog en een econoom zijn gestrand in de 
woestijn, als overlevenden van een vliegtuigongeluk, met niets dan een blik water. Hoe 
het blik te openen? De fYsicus en de bioloog komen met bij hun professie passende 
voorstellen die echterwat praktische bezwaren hebben. Dan de econoom: 'Vooronder
stel we hebben een blikopener.' Nog een voorbeeld: in soortgelijke erbarmelijke 
ornstandigheden stelt de econoom: 'Als we eieren hadden zouden we spek met eieren 
kunnen eten - als we spek hadden.' 

Een vleugje lichtvoetigheid kan natuurlijk geen kwaad. Maar het gaat om serieuze 
zaken. Neoklassieke economen weten op basis van niet getoetste vooronderstellingen 
(zie hierna) bijvoorbeeld aan te tonen dat daling van de minimumlonen tot hogere 
werkgelegenheid leidt en dat een lager financieringstekurt van de overheid hogere 
investeringen tot gevolg heeft. 'Waar'? Ach. Maar op basis van de vooronderstellingen 
wel 'correct', dat is zeker. 

2 Beoordelingscriteria in de neoklassieke economie - hoe gifur.deerd? 

2.1 Intern-wetenschappelijke verantwoording: methodologie en wetenschapifzlos<?fie 

Wetenschappelijk onderzoek bestaat uit kritische verwerking van bestaande kennis en 
systematische en verantwoorde kennisverwerving. Dit is een zeer algemene omschrij
ving; het gaat mij hier om het element 'verantwoord'. Dit element omvat drie aspecten: 
a) de persoonlijke verantwoordingvan de onderzoeker (integriteit enz. ten opzichte van 
de eigen waarden en normen); b) de intern-wetenschappelijke verantwoording; en c) 
de maatschappelijke verantwoording. Deze aspecten zijn weliswaar te onderscheiden, 
maar niet steeds te scheiden. De aanhef van dit artikel verwijst indirect naar maatschap
pelijke repercussies van het onderzoek, in dit geval het economisch onderzoek, toch 
behandel ik deze hieronder primair vanuit de intern-wetenschappelijke verantwoor
ding. Op de maatschappelijke verantwoording zelf ga ik dus slechts zijdelings in. 

Binnen deze intern-wetenschappelijke verantwoordingzijn twee niveaus te onder
scheiden: de methodologie en de filosofische fundering van de methodologie. Samen 
vormen deze de wetenschapsfilosofie. Het methodologische niveau is dat van de 
verantwoordingvan de 'dagelijkse praktijk' van het onderzoek in het lichtvan expliciete 
en impliciete normen en beoordelingscriteria (zie §2.2). Bij de filosofische funderingvan 
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een methodologie (zie §2.3) gaat het om de verantwoordingvan die normen en criteria 
zelf, en uiteindelijkzullen daarbij ook epistemologische kwesties aan de orde komen (wat 
kunnen we überhaupt weten en waarom). Ook hier gaat het weer om een onderschei
ding; in de praktijk zijn methodologische en meta-methodologische vragen niet strikt 
te scheiden. 

Inhoudelijk gezien zijn er meerdere wetenschapsfilosofieën (empirisme, rationa
lisme, dialectiek, structuralisme, hermeneutiek) en binnen een bepaalde filosofie zijn er 
verscheidene methodologieën (binnen het empirisme bijvoorbeeld verificationistische 
en fàlsificationistische- om slechts één aspect te noemen). En in de diverse vakweten
schappen zijn die methodologieën veelal weer anders gespecificeerd. 

Het is ondoenlijk om bij alles wat je doet en laat voortdurend verantwoording af te 
leggen. We vallen in het dagelijks leven terug op gedragspatrorJen, tradities en normen. 
Maar als {Ve botsen met andersdenkenden, ofbij calamiteiten van uiteenlopende aard, 
staan die ter discussie en wordt gevraagd om een expliciete fundering. 9 

Van wetenschappelijk onderzoekers kan worden geëist dat ze steeds in staat zijn om 
hun werk methodologisch en wetenschapsfilosofisch te verar.twoorden - die verant
woording is immers eigen aan wetenschappelijk onderzoek. Anders gezegd, het 
'dagelijkse' wetenschappelijk onderzoek mag dan verlopen volgens bepaalde gedrags
patronen, en bijgevolg beho~ niet iedere publikatie een uitgebreide methodologische 
en filosofische verantwoording te 'bevatten - de wetenschapper, en in dit geval de 
econoom, dient zich er wel bewust van te zijn a) dàt het onderzoek volgens een 
traditioneel patroon verloopt; en b) welk dit patroon is. Bij economen schort het hieraan. 

2.2 Methodologische verantwoording .,-

Neoklassieke economen geven zelden een methodologische verantwoording van hun 
werk. In het algemeen beschouwen ze de economie als een empirische wetenschap, en 
de methodologie waarnaar meestal wordt verwezen is die van het kritisch rationalisme 
en falsificationisme zoals verwoord door Popper,-Maar methodologen van de econo
mische wetenschap zijn het er over eens dat die verwijzing absoluut niet spoort met de 
praktijk.10 Wat is dan de methodologische praktijk? Neoklassieke economen hanteren 
-veelal impliciet- drie methodologische criteria: A) consistentie; B) plausibiliteit in het 
licht van 'de' literatuur; en, indien dit relevant wordt geacht, C) empirische 'toepassing'_ 
Dit zijn mijns inziens ook de ~~eria die door tijdschriftredacties gehanteerd worden -
dat wil zeggen naast een aantal vormvereisten en naast het vereiste van originaliteit 
(hetgeen een rekbaar criterium is) _u Ik zal ieder van deze ch-.ie criteria van een kort 
commentaar voorzien. 
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(A) Consistentie 

Het consistentiecriterium, dat wil zeggen het criterium dat theorieën geen tegenstrijdige 
beweringen dienen te bevatten, is onder economen onomstreden.12 Het ligt ook in de 

lijn van de sterke formaliseringvan de economische wetenschap in de afgelopen vijftig 
jaar (in het bijzonder de axiomatisering). In z'n algemeenheid is er weinig mis met dit 
criterium, toch schuilen er problemen in de toepassing. In de eerste plaats is het geen 
voldoende criterium- economie is immers geen wiskund.! of formele logica. Daarom 

is de samenhang met de hierna te bespreken criteria belangrijk. Maar in de tweede plaats 
is consistentie geen noodzakelijk criterium, tenminste indien theorievernieuwing 
belangrijk wordt geacht. De geschiedenis van het economisch denken leert dat juist de 
geschriften van de theoretische vernieuwers inconsistenties bevatten (en dat zijn dan 
tevens- in Kuhns termen- de op te lossen puzzels van een nieuw paradigma). Daarmee 
ligt het belangrijkste probleem van dit criterium op tafel: overmatig accent op 
consistentie verhindert vernieuwing. 

(B) Plausibiliteit 

'Plausibiliteit' is een tweede criterium waarop onderzoek wordt beoordeeld. Een theorie 
is 'plausibel' als ze aanvaardbaar is in het licht van reeds/nog aanvaarde theorieënY Dit 
criterium is niet nauw te omschrijven en het wordt in de praktijk ook niet uniform 
toegepast. In het algemeen gaathethier om zoiets als de' common sense' onderneoklassieke 
economen en om de aansluitingvan het onderzoek bij de bestaande literatuur. Soms wordt 
het criterium toegepast als een soort verlengd consistentiecriterium, namelijk consistentie 
met de aanvaarde theorie. In dit geval is het criterium vrij eenduidig. (Een historisch 
voorbeeld hiervan is Keynes' verklaring van de besparingen, die niet plausibel werd geacht 
omdat die niet 'consistent' was met de gangbare theorie over de besparingen van toen.) 
V aak is het criterium echter minder eenduidig. Het gaat dan om situaties waarin andersoortige 
verklaringen in het geding zijn, verklaringen die op zich niet inconsistent met de aanvaarde 
theorie zijn, maar deze wel in een ander perspectief plaatsen. (Een historisch voorbeeld 
hiervan is Keynes' theorie van de effectieve vraag.) 

Het grote probleem van het plausibiliteitscriterium is zijn conservatisme. Er is 
wellicht ruimte voor kleine afwijkingen van de vigerenJe theorie, maar niet voor 
fundamenteel afWijkende visies. Vandaag niet, maar vijftigjaar geleden net zo min (de 
geschiedenis van de publikatie en van de ontvangst van Keynes' General Theory mag hier 
wederom als voorbeeld dienen) .14 Wat is dan de ruimte van de kleine afwijkingen? Dat 
is onduidelijk. Er bestaat geen economisch 'wetboek' en het is dus ook niet steeds 
duidelijk welke theorieën nu wel of niet aanvaard zijn. Het plausibiliteitscriterium houdt 
dus een mate van willekeur in. 15 
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(C) Empirische 'toepassing' 

In de positivistische traditie is het met goed gevolg doorstaan van empirische testen 
een belangrijk criterium waarop theorieën beoordeeld worden. De empirische 
onderbouwingvan een theorie vindt in de neoklassieke economische wetenschap een 
zeer bijzondere toepassing. Vrijwel nooit worden falsifieerbare theorieën aan een 
empirische test onderworpen.16 Als theorieën al het stadit.m bereiken waarin ze 
empirisch operationeel zijn, dan wordt empirische' onderbouwing' doorgaans opgevat 
als het empirisch toepassen dan wel het statistisch schatten van uit de theorie afgeleide 
verbanden. In beide gevallen wordt de theorie zelf reeds voorondersteld. Statistische 
schattingsprocedures nemen ook wel de vorm aan van hetverzamelen van correlaties. 

Op zich is dat uiteraard nuttig. Maar deze correlatievinding van empirici heeft vrijwel 
geen consequenties voor de theorie-ontwikkeling. 17 

2.3 Verantwoording van de gehanteerde methodologische criteria 

Consistentie, plausibiliteit en empirische toepassing zijn, zoals aangegeven, de belang
rijkste beoordelingscriteria van onderzoek in de neoklassieke economie. Garanderen 
deze methodologische cri te~- herhoge woordmoet ernog eens uit- 'waarheidsvinding' 
of iets van die strekking, bijvoorbeé'ld inzicht ofbegrip? En leveren deze economen een 
wetenschapsfilosofische onderbouwing van deze criteria? Of moeten we ervan uit gaan 
dat ze deze pretentie sqwieso niet hebben? 

Maar als deze economen niet uit zouden zijn op waarheidsvinding, dan zal toch 
beargumenteerd moeten worden waartoe de genoemde criteria dan wèl dienen. Om 
een gilde in stand te houden? 

Hoe is de toepassing van de .. genoemde methodologische criteria dan wèl te 
verantwoorden? Het zou gemakkelijk zijn als neoklassieke economen hiervoor zouden 
kunnen verwijzennaar een 'gevestigde wetenschapsfilosofie'. Zoals gezegd verwijzen zij 
- als ze daartoe uitgedaagd worden -veelal naar de wetenschapsfilosofie van Popper .18 

Maar die verwijzing is niet correct omdat de neQldassieke methodologie er niet mee 
spoort (zie noot 10). Met name hanteren deze economen niet het criterium van 
empirische testbaarheid en nog minder dat van empirische weerlegbaarbeid en feitelijke 
empirische bevestiging. 

Het empirisch-economisch onderzoek komt- naast schatten- neer op het vinden van 
feiten in de vorm van correlatie~. tussen verschijnselen. Dat zou op zich belangrijk zijn 
als dat systematisch zou gebeur'~n (en als ook de niet-significante verbanden gerappor
teerd zouden worden) èn als er een theoretisch vervolg aan zou worden gegeven. Maar 
dat gebeurt zelden. De feiten worden niet in testbare (en weerlegbare) vorm verklaard. 
De methodologische eisen die aan dit onderzoek worden gesteld zijn uitsluitend van 
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statistische aard; de economisch-methodologische en filosofische verantwoording 
ontbreekt. 

Het theoretisch-economisch onderzoek heeft grotendeels de vorm van axiomatische 
analyse, waarbij vooronderstellingen fungeren als axioma's. Het voldoet niet aan de 
genoemde falsifieerbaarheidscriteria en het is dus ook niet in het verlengde daarvan te 
verantwoorden. Hoe dan wel? Niet-empirische axiomatische analyse kan hoogstens 
juist' maar niet 'waar' zijn. De analyse is juist als de afleidingsregels correct zijn toegepast. 
En overigens kun je uit de analyse nooit meer halen dan je er van te voren in stopte (de 
vooronderstellingen) .19 Naast het genoemde plausibiliteitscriterium (in feite verwijzend 
naar andere axiomatische analyse) zijn de methodologische eisen die aan dit onderzoek 
worden gesteld uitsluitend van wiskundige aard;20 de economisch-methodologische en 
filosofische verantwoording ontbreekt ook hier. 

3 De status van de neoklassieke economie als empirische wetenschap 

In de neoklassieke economische wetenschap is de relatie tussen theorie en empirie dus 
voorzichtig gezegd onduidelijk. Scherper gezegd, het theoretisch onderzoek wordt 
doorgaans niet empirisch getest en het empirisch onderzoek ( correlatievinding) wordt 
doorgaans niet theoretisch gefundeerd. Nu is het niet zo dat deze economen dit niet 
onderkennen. Dat is het probleem niet. Het probleem is dat ze er geen constructieve 
consequenties uit trekken. Al vijftigjaar lang worden studenten opgeleid met' algemeen 
aanvaarde' theorie die nochtans niet onderworpen wordt aan empirische tests (en zonder 
dat hier voldoende duidelijkheid over wordt gegeven). In grote lijnen is dit dezelfde 
theorie die afgeschermd wordt door de consistentie- en plausibiliteitscriteria. Anderzijds 
is er geen enkele voortgangscontrole op het geheel van het empirische economisch
statistisch onderzoek. Economen houden zich doorgaans weinig bezig met de empiri
sche onderzoeksresultaten van anderen. Er is een beperkte terugkoppeling van het ene 
schattingsresultaat naar het andere binnen een zeer specialistisch vakgebied. Maar zel~ 
daarbinnen zijn schattingsresultaten meestal onvergelijkbaar omdat ze zo afhankelijk zijn 
van de gehanteerde modelspecificatie. Het is z~ niet ongebruikelijk dat dezelfde 
onderzoeker de resultaten van de ene modelspecificatic publiceert in het ene tijdschrift 
en die van een andere specificatie in een ander tijdschrift. (Dat lijkt nog eens te duiden 
op weinig vertrouwen in de gehanteerde modelspecificatie, dus in weinig vertrouwen 
in het waarheidskarakter van het onderzoek.) Tussen de specialistische vakgebieden is 
er vrijwel nooit terugkoppeling, laat staan voortgangscontrole. Geen econoom windt 
zich op als in een model binnen vakgebied A de verandering van de investeringen 
afhankelijk is gesteld van drie geheel verschillende variabelen dan die van dezelfde 
investeringen in een model binnen een vakgebied B. 

Neoklassieke economen onderkennen, zoals gezegd, dat het theoretisch onderzoek 
niet empirisch wordt getest, en dat het empirisch onderzoek ( correlatievinding) niet 

Over de methodologie van de neoklassieke economie I 71 

theoretisch gefundeerd wordt. Maar ze zijn ook geneigd om eventuele verwijten 
daaromtrent af te wimpelen. De pure theoreticus verwijt de empiricus premature 
empirische toepassing. 21 De empiricus verwijt de theoreticus onvoldoende rekening te 
houden met de operationaliseerbaarheid van de theorie, en dus zou de empiricus 
gedwongen zijn zèlf empirisch toepasbare vereenvoudigingen aan te dragen, ook al zijn 
deze arbitrair. Zover de wederzijdse verwijten en de verdediging van het eigen gelijk. 

Als de neoklassieke economie inderdaad een empirische wetenschap is dan zou geen 
van de partijen hier genoegen mee moeten nemen. De theoreticus is dan gehouden de 
intermediaire theorie te ontwikkelen (dat wil zeggen de operationele of de 
operationaliseerbare theorie). Deze eis kan en mag niet gesteld worden bij de 'conceptie' 
van een theorie. Een theorie moetkunnen rijpen alvorens een eventuele operationalisering 
gestalte kan krijgen. Deze rijpingsperiade is nietvast te leggen op een nauw omschreven 
aantal maanden of jaren. Maar ze is ook niet eeuwig vooruit te schuiven. Als het steeds 
niet lukt":ial men moeten onderkennen dat de aanzet verkeerd was. Om de gedachten 
te bepalen, de neoklassieke algemeen-evenwichtstheorie werd voor het eerst geformu
leerd in 1874. In de loop van de tijdis de theorie uitgebouwd Kon deze theorie in de 
jaren 1930 nog serieus krediet worden gegevçn? Wellicht. Maar als een vooraanstaand 
specialist op dit gebied (Frank Halm) vandaag goede argumenten geeft waarom 
empirische toepassing thans prematuur is, dat wil zeggen als na 120 jaar de intermediaire 
theorie nog niet geformule.~rd bn worden, dan is er wellicht toch iets mis met de 
aanzet?22 

' 

Anderzijds, als de theoretici het laten afweten bij het ontwikkelen van de interme
diaire theorie, dan zijn_de empirici gehouden dit te doen. Ze kunnen zich niet blijvend 
verschuilen achter het gebrek van 'de theoretici', tenminste als ze zichzelfserieus wensen 
te nemen. Met andere woorden, iedere theorie is gebreken vergund bij de conceptie 
ervan, en aan geen theorie mag bij eerste presentatie de eis van operationalisering en 
empirische toetsing gesteld wordeti. Maar er zijn grenzen - nogmaals, die zijn niet 
nauwkeurig vast te stellen, maar ze liggen toch eerder bij 10 dan bij 100 jaar. (Het aantal 
economen dat onderzoek verricht in een onderzoekveld, speelt bij w'n beoordeling 
uiteraard ook een rol.)23 

Conclusie: gerechtvaardigd cynisme 

Het cynisme en de twijfel van de neoklassieke econoomals het gaat over 'waarheidsvinding' 
(zie § 1.2) zijn dan ook niet zo vreemd. Merkwaardig is wel dat dit cynisme veelal toch 
gepaardgaatmet de overtuiging c4tde eigeningeslagen wegtheoretisch en methodologisch 
de juiste is. Neoklassieke econ~men schijnen weinig open te staan voor alternatieve 
benaderingen, theoretisch noch wetenschapsfilosofisch. Als je deze economen vraagt 
naar de reden hiervan, dan volgt vaak een antwoord in termen van a) onbekendheid met 
de alternatieve benaderingen (maar men weet wel dàt ze er zijn), en b) 'gesundenes 
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Empfinden' van de 'mainstream': de hele hoofdstroom in de econorillsche wetenschap 
(zeg 80% van de economen) kan toch niet gek zijn? Het gaat hier toch om gemiddeld 
genomen intelligente mensen? Die alternatieven moeten toch onderzocht en beoor
deeld zijn? Gewogen en te licht bevonden? (Een bijkomend punt is - Kuhn heeft daar 
jaren geleden al op gewezen - dat aansluiting bij de hoofdstroom carrièreperspectieven 
geeft: vrijwel alle als zodaniggeclassificeerde toptijdschriften zijn 'mainstream' -tijdschrif
ten en bij benoemingen en aanstellingen spelen publikaties in die toptijdschriften een 
overheersende rol.) 

Wat moeten we met die wetenschap? Econorillsch-methodologisch onderzoek is 
pas de laatste twintigjaar geleidelijk aan op gang gekomen. Intussen kunnen beoefenaars 
van de economische wetenschap-zeg onderzoekers aan de :.1niversiteiten-zich moeilijk 
onttrekken aan die 'reflectie'. De meesten schuifelen wat ongemakkelijk op hun stoel 
maar gaan onverdroten voort met het construeren van een volgende publiceerbare 
modelspecificatie. Maar sommigen- en dat aantal zwelt thans wat aan- zijn nu toch wat 
bevreesd voor de poten. Een steunbeer dan. Dezen zeggen eenvoudig 'maar economie 
is geen wetenschap, het is een kunst, een kunde'. Dat lijkt een vrijbrief om gewoon door 
te gaan op de ingeslagen weg en even ongefundeerd als vroeger stellingen te betrekken. 
Maar zo eenvoudig ligt het toch niet. Naarmate het gebrek aan fundering van de 
economie doorsijpeltin de maatschappij, zal ook de betrouwbaarheid van de economen 
op het vlak van de economisch-politieke aanbevelingen wegebben. Op den duur zullen 
politici er dan ook niet omheen kunnen de band tussen het beleid en de (neoklassieke) 
economische wetenschap door te snijden. 

Noten 
1. Dit artikel is een uitgebreide en herziene versie van een stuk dat eerder in het economenblad ESB 
verscheen (nr. 3890, 16 december 1992). 
2. Wat neoklassieken qua uitgangspunt verbindt is de visie: 1) datje de economie moet bestuderen 
als een evenwichtsmechanisme; 2) dat je de economie moet bestuderen vanuit het individu; 3) dat 
individuen gedreven worden door zelfzuchtig-rationele motieven ('rational economie man'). Deze 
visie is gekaderd in een stelsel van (verdere) vooronderstellingen ever het gedrag van individuen, het 
functioneren van markten en overheidsinterventie. Neoklassieken gaan veelal uit van het idee dat 
deze individuen plus onbelemmerde markten ook daadwerkelijk een 'evenwicht' tot stand brengen. 
3. Dit terwijl de praktijk eerder overeen kwam met een positivistisd. rationalisme. Aan het eind van 
de vorige eeuw zette de Historische School in de economie zich af tegen deze praktijk van met 
name de klassieken. 
4. De verwijzing naar de axiom~tische wiskunde van Euclides is afkomstig van Sheila Dow 
(Macroeconomic Thought; A Methodological Approach, Basil Blackwell, Oxford 1985, hoofdstuk 2). 
Tinbergen gaf in de jaren dertig een belangrijke aanzet tot deze 'Euclidische wending'. Tinbergens 
mathematisering van de economische wetenschap in die tijd is beschreven door Marcel Beumans (A 
Case of Limited Physics Transfer; jan Tinbergen's resources for re-shaping economics, Tinbergen Institute 
Research Series, Thesis Publishers, Amsterdam 1992). 
Verzet tegen de mathematisering kwam van de zijde van institutionalisten, Oostenrijkers, en 
dialectisch georiënteerde marxisten, en ook Keynes kan tot de critici van het eerste uur gerekend 
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worden. De mathematisering van de economie in de jaren dertig en veertig ondervond echter ook 
weerstand van neoklassieke economen. (Een beschrijving van Nederlandse discussies is te vinden in 
Frank Kalshoven, 'Dutch Economie Pratde; the marginalist revolution in the Netherlands 1870-
1914, versus the mathematica! revolution in the interwar years', typescript-in 1994 te verschijnen 
in een bundel onder redactie van Ian Steedman.) 
5. De bijzondere status van deze vooronderstellingen wordt door neoklassieken meestal aangegeven 
met de term 'postulaat' (soms met de term 'beginsel' /'principe') en niet met de term axioma. 
Hausman is van mening dat ze eigenlijk 'wetten' moeten worden genoemd omdat anders de 
pogingen van neoklassieken om er verklaringen van economische verschijnselen uit af te leiden, 
volkomen onbegrijpelijk zouden zijn. (Daniel M. Hausman, The inexact c.nd separate science of 
economics, Cambridge University Press, Cambridge/New York etc., 1992, p. 139.) 
6. De theoretische ontwikkeling is pover relatief aan het, vergeleken met de negentiende eeuw, 
gigantische aantal economen dat zich bezig houdt met economisch onderzoek. De 
wetenschapsHlosoofRosenberg stelt in een boek over de economische wetenschap uit 1992 zelfs dat 
neoklassieke economen op dit moment niet verder zijn dan de economie uit de jaren dertig en dat 
de economie uit die tijd niet veel vorderingen t.o.v. de klassieke economie van Smith (1776) en 
Mill (1848)' gemaakt had. (Alexander Rosenberg, Beonornies - Mathematica! Politics or Science of 
Diminishing Returns?, University of Chicago Press, Chicago/Londen 1992, pp. 71-80 en 229-230.) 
7. Voor alle duidelijkheid: dit is niet slechts de kritiek van de opponenten. Zie bijvoorbeeld 
Hausman, Inexact and separate, pp. 209-210. -
8. Het gaat hier niet slechts om de expliciete aanhangers van Friedmans methodologie. Friedman 
stelt dat vooronderstellingen juist niet realistisch moeten zijn waar het gaat om adequate voorspellin
gen. De meeste economen gaat dit te ver, ook al weten ze dat de vooronderstellingen in feite wèl 
onrealistisch, beperkend, enzovoorts zi.i,ll. (Milton Friedman, 'The Methodology ofPositive 
Economics', in Friedman, Essayfin Posit(ve Economics, University of Chicago Press, Chicago 1953, 
pp. 3-43.) 
9. En net zoals takken van de sociale wetenschap die maatschappelijke gedragspatronen en hun 
fundering onderzoeken (ook als zich geen calamiteiten voordoen) zo onderzoeken methodologen en 
wetenschapsfilosofen de gédragspatronen en hun fundering van wetenschappelijk onderzoekers. 
10. Zie bijvoorbeeld Mark Blaug, The methodology of economics; or how economists explain, Cambridge 
University Press, Cambridge etc., 19922, pp. 243-244; Bruce Caldwell, Reyond Positivism; Economie 
Methodology in the Twentieth Century, Allen & Unwin, Londen 1982, pp. 127-128; E. Ray 
Canterbury and Robert]. Burkhardt, ''W+Iat do we mean by asking whether economics is a 
science?', in Alfred S. Eichner (red.), Why Beonornies is not yet a Science, Macmillan, London 1983, pp. 
15-40; Hausman, Inexact and separate; Homa Katouzian, Ideology and Method in Economics, Macmillan, 
Londen 1980, p. 90; J J. Klant, Spelregels voor Economen; de logische structuur van economische theorieën, 
Stenfert Kroese, Leiden, 1972 (2e editie 1978); JJ. Klant, The Rules ofthe Game; The logica! structure of 
economie theories, Cambridge University Press, Cambridge etc., 1984;].]. Klant, Filosofie van de 
economische wetenschappen, Martinus Nijhoff, Leiden 1987;-diverse auteurs in Neil de Marchi (red.), 
The Popperian legacy in economics, CUP, Cambridge 1988; D.N. McClmkey, 'The Rhetoric of 
Economics',]ournal rifEconomie Literature, Vol. XXI (1983), pp. 481-517, reprineed in B. Caldweil 
(red.), Appraisal and Criticism in Economics, Allen & Unwin, Boston/Londen 1984, pp. 320-356; 
Alexander Rosenberg, Beonornies - Mathematica! Polities. 
Canterbury en Burkhardt doen verslag van een empirisch-methodologisch onderzoek naar de 
'falsificationistische' praktijk van eccmomen: 'In een onderzoek van de 542 empirische artikelen die 
tussen 1973 en 1978 verschenen in de belangrijkste orthodoxe economische tijdschriften, vonden we 
dat in slechts drie artikelen geprobeerd werd een hypothese te falsifiëren; .. .' (p. 31) Dit empirisch 
onderzoek is weliswaar gedateerd, maar er zijn geen aanwijzingen dat de trend wat dit betreft 
omgebogen is. 
11. De proliferatie van publikaties brengt met zich mee dat tijdschriften overigens steeds meer 
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overzichtsartikelen opnemen. 
12. 'Onomstreden' als we het er tenminste over eens zijn dat het crit·erium geen uitspraken over 
tegenstrijdigheden uitsluit, zoals in dialectisch georiënteerde theorieën. 
13. Vergelijk Klant, Spelregels voor Economen, p. 62; Klant, Rules ofthe Game; en Klant, Filosofie van de 
economische wetenschappen, pp. 59-63. 
14. Zie hierover Alexander van Altena, 'Keynes' bijzondere waardetheorie', Research Memorandum, 
nr. 9202, Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie, Universiteit van Amsterdam, 
1992. 
15. Kan 'afwijkend' onderzoek dan überhaupt nog wel gepubliceerd worden? Ja, want er zijn naast 
de neoklassieke school nog steeds andere kringen/tradities/scholen in de economie. Omdat deze 
hun eigen tijdschriften hebben lijkt daar ruimte voor te zijn. Maar die ruimte is in bepaald opzicht 
toch beperkt. Zo zijn in de tijdschriftenclassificatie van de VWC vau de NWO-stichting economie 
ongeveer 200 toptijdschriften opgenomen (categorieën A en B). Hieronder zijn er slechts vijf van 
een instirutionalistische, (Post-)Keynesiaanse of marxistische signaruur; en bovendien komen deze 
alle vijf voor in de B-categorie. Open discussie komt dit niet ten goede. De genoemde vijf staan niet 
te trappelen om in hun pagina's dan nog weer eens neoklassiek werk op te nemen. Het is wèl de 
vraag waar publikatieruimte is voor geheel nieuw onderzoek. 
16. Zie het onderzoek van Canterbury en Burkhardt aangehaald in noot 10. 
17. Een belangrijke uitzondering is het door Phillips gevonden verband russen het 
werkloosheidspercentage en de procenruele verandering van de loonvoet (A.W. Phillips, 'The 
relation between unemployment and the ra te of change of money wage rates in the United 
Kingdom, 1861-1957', Economica, New Series, VoL 25 (1958), pp. 283-299). Maar zelfs de starus 
van dat verband houdt de gemoederen tot op vandaag bezig. 
18. De wetenschapsfilosofie van Popper is op zichzelf overigens niet onproblematisch, maar dat is nu 
niet relevant. 
19. Dat neemt niet weg dat er soms resultaten uit komen die je niet bevroed had. Dus dat de 
vooronderstellingen meer implicaties bevatten dan op het eerste gezicht lijkt. Neem weer het geval 
van de algemene evenwichtstheorie. Op het eerste gezicht vermoed je niet dat in een 
markteconomie - een wereld met decentrale besluitvorming - alle markten simultaan zouden 
kunnen ruimen (akelige verschijnselen zoals werkloosheid zouden dm niet voorkomen). En dat 
vermoeden is in het algemeen correct. De algemene evenwichtstheorie toont aan dat er utopische 
condities voorstelbaar zijn waarbij simultane marktruiming wèl mogelijk is. Een utopische siruatie 
waarin een aantal akelige verschijnselen niet voorkomen is dus construeerbaar. Maar om die 
condities te realiseren zit je merkwaardig genoeg dicht tegen een utopische geplande economie aan. 
Je kunt dit resultaat van de algemene evenwichtstheorie als een ontdekking van de onbevroede 
implicaties van bepaalde vooronderstellingen aanmerken. Maar het is geen theorie ter verklaring van 
de werkelijkheid waarin wij leven. (Ik dank Neil de Marchi voor de aanzet tot dit commentaar.) 
20. Zie hierover ook het hoofdsruk 'Is Economie Theory Mathematics?' uit Rosenberg, Economies
Mathematica! Polities. 
21. Onder een 'pure theoreticus' versta ik iemand (zoals F. Hahn) die geen concessies wil doen aan 
de theorie omwille van de toepassing nu. Maar er zijn ook 'pragmatisch ingestelde theoretici' die 
bereid zijn de theorie economisch-politiek toe te passen zonder dat deze compleet is en zonder dat 
deze empirisch getest is. Volgens Schumpeter is de klassieke theorie in de economie (die waarvan 
Smith, Ricardo en Mil! de grondleggers waren) tegen het eind van cie negentiende eeuw teloor 
gegaan omdat ze premaruur toegepast werd. (Maar er zijn nog wel andere redenen voor die 
teloorgang te geven.) 
22. Hahn laat over deze prematuriteit geen misverstanden bestaan. De theorie veronderstelt het 
bestaan van een vrijwel oneindig aantal markten. Dus er zou vandaag o.a. een markt moeten zijn 
voor parapluies, af te leveren in Cambridge op Kerstmis van het jaar 1998 indien het die dag regent 
(Frank Hahn, 'Genera! Equilibrium Theory', in D. Bellen L Kristol (red.), The Crisis in Economie 
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Theory, Basic Books, New York 1981, p. 124). In plaats van te spreker. over premarure empirische 
toepassing kun je de algemene evenwichtstheorie ook opvatten als een algemene evenwiehts-utopie. 
Het gaat dan om een verhandeling over 'mogelijke werelden' en niet om een empirisch toepasbaar 
stelseL 
23. Rosenberg is van mening dat theorieën best een lange ontwikkelingsperiade vergund mag 
worden alvorens ze empirisch testbaar zijn - 100 jaar is niet lang in de wetenschapsgeschiedenis. 
Maar er moet dan inrussen wel vooruitgang op dit vlak zijn en dat is hier niet het geval, zo stelt hij 
(Rosenberg, Economies - Mathematica! Polities). 
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