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Inleiding

    Inleiding

In de film Blow-Up uit 966 van Michelangelo Antonioni is een jonge 
fotograaf onbedoeld, en zonder zich ervan bewust te zijn, getuige van een 
moord. Fotograferend in een stil parkje in het swinging Londen van de 
jaren zestig volgt hij een klaarblijkelijk verliefd stelletje, een vrouw en een 
wat oudere man. Als de vrouw de fotograaf ontdekt, rent ze achter hem 
aan en eist het filmrolletje op. De fotograaf geeft het rolletje niet, maar 
eenmaal thuisgekomen merkt hij dat de vrouw hem gevolgd is en er nog 
steeds op staat de negatieven te krijgen. De fotograaf laat de vrouw bin-
nen, daagt haar uit, maar belooft de negatieven. Nieuwsgierig geworden 
door haar opdringerige gedrag, geeft hij niet het oorspronkelijke rolletje, 
maar verwisselt het met een ander. Als de vrouw vertrokken is, ontwikkelt 
hij de foto’s en hangt ze op groot formaat naast elkaar in zijn studio. Pas 
dan valt hem op dat de vrouw gespannen naar de struiken kijkt. Hij mar-
keert de plek waar ze naar kijkt, vergroot deze uit (vandaar de naam van de 
film) en ziet dan dat er zich iemand in de struiken lijkt te verschuilen. Dan 
ziet hij dat deze persoon een revolver in de hand heeft. Was hij getuige van 
een moord? Als de fotograaf ’s nachts teruggaat naar het park om zijn ver-
moeden te verifiëren, ligt er inderdaad een lijk, maar terug in zijn studio 
blijken alle foto’s en negatieven te zijn gestolen. De volgende dag is van een 
lijk geen spoor meer te bekennen. Wat heeft hij eigenlijk gezien? Was het 
allemaal verbeelding?
 De werkwijze van de fotograaf kan model staan voor die van een we-
tenschapper, inclusief de wetenschapper over wie dit boekje handelt, de 
econoom. Gedreven door nieuwsgierigheid om uit te vinden waarom de 
vrouw zoveel waarde hecht aan zijn foto’s (wat simpelweg hun compro-
mitterende karakter zou kunnen zijn), zet de fotograaf de technieken en 
instrumenten in die hem ter beschikking staan om hierachter te komen. 
Hij volgt de sporen in het materiaal en ontdekt dat hij eigenlijk getuige 
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was van een geheel andere situatie dan hij dacht. Dat ontdekt hij niet in 
het veld, maar pas in zijn studio, waar hij zijn donkere kamer, belichtings-
apparatuur en camera’s ter beschikking heeft om in alle rust uit te zoeken 
wat er op het veldje gebeurde. Hij ziet het lijk niet direct, maar ensceneert 
met behulp van al deze middelen een foto die hij neemt van een foto. Niet 
directe waarneming, maar waarneming door middel van instrumenten, 
indirecte waarneming, brengt hem tot de overrompelende conclusie dat 
hij – wellicht – getuige was van een moord. Deze conclusie trekt hij thuis, 
ver weg van het veld, als een soort Sherlock Holmes, op basis van foto’s en 
foto’s van foto’s. De oorspronkelijke foto’s dienen als materiaal of data voor 
de observaties die hij in zijn studio maakt. De bevestiging die hij ’s nachts 
zoekt in het park, is weinig waard als hij niet in staat blijkt deze te staven 
met bewijsmateriaal dat ook voor derden toegankelijk en controleerbaar is.

Waar de fotograaf zijn donkere kamer en zijn belichtingsapparatuur ter 
beschikking had om iets onverwachts zichtbaar te maken, zo heeft ook 
de wetenschapper de beschikking over speciale plaatsen en middelen om 
soms verrassende observaties over de wereld te maken. Het is tegenwoor-
dig immers nog maar bij uitzondering dat een wetenschapper ‘de natuur’ 
ter plekke, in het veld, bestudeert. Dit boek gaat over de technieken en 
instrumenten die economen ontwikkeld hebben om samenhang zichtbaar 
te maken in een complexe werkelijkheid die ons anders verborgen blijft.
 De technieken van de politiek econoom waren traditioneel van een 
andere aard dan van de natuurwetenschapper. Weliswaar werden de na-
tuurwetenschappen van meet af aan ten voorbeeld gesteld aan de econo-
mie, maar tegelijkertijd was de teneur dat de economische wetenschap het 
onvermijdelijk zonder het instrumentarium van de natuurwetenschapper 
moest stellen. Laboratorium, experiment en exacte, wiskundig gekwantifi-
ceerde wetten lagen buiten het bereik van de economische wetenschap. De 
sociaaleconomische werkelijkheid was te complex, de factoren die men-
selijk gedrag beïnvloeden te gevarieerd, om exacte experimenten onder 
laboratoriumcondities mogelijk te maken.
 In plaats van het gecontroleerde experiment gebruikten economen 
andere technieken om de economische werkelijkheid te begrijpen en er 
– liefst – ook in in te grijpen. In de negentiende eeuw bestonden de tech-
nieken van de politiek econoom uit combinatorisch vermogen, pen en pa-
pier. Dezelfde technieken waarop de historicus was aangewezen. De poli-
tiek econoom synthetiseerde met zijn oordeelsvermogen zijn verschillende 
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bronnen van informatie tot een samenhangend beeld. Dat beeld diende 
een politieke interventie in het publieke domein. Zeker in Groot-Brittan-
nië was de weg kort van artikel of boek tot interpellatie in het parlement. 
David Ricardo, een van de belangrijkste politiek economen van het begin 
van de negentiende eeuw, was zelf lid van het parlement. John Stuart Mill, 
een fervente aanhanger van Ricardo’s theorieën, was redacteur van de The 
Westminster Review, hét tijdschrift van en voor de politiek radicalen in het 
Britse Lagerhuis.
 Pas in de twintigste eeuw kregen de technieken van de econoom de 
vorm die zeker academische economen tegenwoordig voor vanzelfsprekend 
houden. Dat niet alleen economen, maar ook andere wetenschappers, zoals 
meteorologen of astronomen, beperkingen ondervonden in het doen van ge-
controleerde experimenten, werd door sommigen als een bevrijding ervaren. 
En net als deze wetenschappers maken economen tegenwoordig wiskundige 
‘modellen’ waarmee zij door een combinatie van wiskunde en statistiek de 
werkelijkheid in beeld brengen. Economen gebruiken datasets van statisti-
sche bureaus als het cbs  om een beeld van de sociaaleconomische werkelijk-
heid te construeren dat met het blote oog niet waarneembaar is.
 Met de introductie van de modelmatige benadering in de economie 
veranderde niet alleen de verhouding tussen economie en natuurweten-
schappen, maar ook de verhouding van de politiek econoom tot het publie-
ke domein. Aan het einde van de negentiende eeuw noemt een econoom 
zich liever ‘econoom’ in plaats van ‘politiek econoom’ en begint hij zich 
te hoeden voor al te opvallende publieke interventies. Natuurlijk bestaan 
de column- en brievenschrijvers in kranten nog steeds. Maar dergelijke 
publicaties worden tegenwoordig niet meer gerekend tot het ‘echte werk’ 
en de ‘juiste publicatieplekken’ van een econoom. In plaats daarvan zijn 
vaktijdschriften gekomen waar status aan ontleend wordt, en zelfs ‘echte’ 
wetenschappelijke tijdschriften als Science en Nature plaatsen tegenwoor-
dig stukken van economen. 
 Het ongemak is dan ook bijna voelbaar over economen als Paul Krug-
man, die zijn invloed vandaag de dag vooral ontleent aan zijn column in 
de New York Times en niet zozeer aan de Nobelprijs economie die hij 
ook op zak heeft. Zo iemand past slecht in het tegenwoordig gekoesterde 
zelfbeeld van de econoom als echte wetenschapper, die moeilijke wiskun-
dige artikelen schrijft in belangrijke, maar weinig gelezen internationale 
tijdschriften. Toen de economische wetenschap in de eerste decennia van 
de twintigste eeuw zich definitief kleedde in de taal van de wiskunde en 
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kwantitatieve statistische gegevens koos als de data die zij toeliet voor em-
pirisch onderzoek, leek de econoom definitief afscheid te hebben genomen 
van zijn – vooral Britse – beeld van publieke intellectueel, van kritische 
interventionist in het publieke debat, waarvan politiek economen als Adam 
Smith, John Stuart Mill, Karl Marx en John Maynard Keynes uitgespro-
ken voorbeelden waren. Meesmuilend, en toch ook met afgunst, wordt 
gekeken naar de ‘televisie-economen’ van tegenwoordig die het ‘echte we-
tenschappelijke werk’ verzaken.
 Het is niet toevallig dat een van de grondleggers van de sociale statis-
tiek, de Belg Adolphe Quételet (796-87), zelf directeur was van het as-
tronomisch observatorium in Brussel. Met Quételet verandert het karakter 
van de econoom – wat wel zijn persona wordt genoemd – in een hybride 
van natuur- en sociale wetenschapper. Quételet omschreef zijn gebruik van 
sociale statistiek als ‘physique sociale’, alsof hij door middel van statistiek 
zijn telescoop op de samenleving richtte. Net zoals de observatoria steeds 
hoger in de bergen werden gebouwd, trok de econoom zich uit de frontlinie 
van het publieke debat terug om met wiskundige modellen, gesteund door 
statistiek, zeker zo effectief het sociaaleconomische beleid te beïnvloeden.

Wat zijn de spelregels die economen in hun onderzoek hanteren? En hoe 
definiëren deze spelregels het karakter van een ‘goede econoom’? Deze 
vragen lijken sterk op de vragen die de historicus en methodoloog van de 
economie Joop Klant zich een kleine veertig jaar geleden stelde in zijn 
boek Spelregels voor economen (972). Klant schreef in een periode waarin 
van de wetenschapsfilosofie regels werden verwacht waaraan economen 
zich in hun feitelijke onderzoek zouden moeten houden. Van een zoge-
noemde voorschrijvende, prescriptieve of normatieve methodologie werd 
een verbetering van de kwaliteit van economisch onderzoek verwacht. 
Klant schreef een zeer leesbaar en informatief boek waarin de toenmalige 
stand van de wetenschapsfilosofie werd toegepast op de economische we-
tenschap. Maar het maakte niet duidelijk waarom economen, toch geen 
domme mensen, in hun feitelijke onderzoekspraktijk andere spelregels 
gebruikten dan hij voorschreef. Klants Spelregels definieerde hoe econo-
mie als ‘goede wetenschap’ zou moeten worden bedreven. Maar het defi-
nieerde ook de daarbij horende rol van de econoom: een academicus die 
theorieën toetst in zijn zoektocht naar objectieve kennis. Met een kleine 
verandering in Klants oorspronkelijke titel wil dit boek begrijpelijk maken 
welke spelregels economen feitelijk hanteren en hebben gehanteerd en 
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waarom. Het is geschreven in de overtuiging dat spelregels van onderzoek 
geen tijdloze gegevens zijn, maar zich historisch, door de tijd heen hebben 
ontwikkeld en nog steeds ontwikkelen. 
 Dit boek gaat daarom over de verandering van de methoden en tech-
nieken die economen gebruiken en hebben gebruikt om de werkelijkheid 
te analyseren, en over de verandering in het karakter van de wetenschap-
pelijke en publieke rol van de econoom die daarmee samenhangt. Het boek 
wil beide kanten van de medaille laten zien. Een gang door de geschiede-
nis van de economie laat zien hoe de instrumenten van de economische 
wetenschap veranderden, en hoe daarmee tevens het karakter van de eco-
noom als wetenschapper veranderde. Wat ‘goede’ methoden zijn, en daar-
mee wat ‘goede’ economische wetenschap is, is geen statisch gegeven. Een 
dergelijke sterk wetenschapshistorisch gerichte benadering wordt ook wel 
aangeduid als historische epistemologie. Met een knipoog naar Klant levert 
dit boek daarom geen regels voor, maar van het spel. 

Mijn vergelijking van de econoom met een fotograaf is een knipoog naar 
een recent boek van Donald MacKenzie dat de opkomst en ontwikkeling 
van de economie van financiële markten analyseert, An Engine, Not a Ca-
mera. Deze titel verwijst naar een uitspraak van de negentiende-eeuwse 
econoom Alfred Marshall over economische modellen. In de jaren vijftig 
gebruikte de Chicago-econoom Milton Friedman deze uitspraak om zijn 
eigen opvatting van economische wetenschap te verdedigen. Voor Mars-
hall, aldus Friedman, functioneerden economische modellen als een ‘en-
gine’ en niet als een ‘camera’. Modellen beelden de werkelijkheid niet af, 
het zijn instrumenten om de werkelijkheid te veranderen.
 Zonder twijfel is de modelmatige benadering tegenwoordig dominant 
in de economische wetenschap en een belangrijk deel van dit boek gaat 
dan ook over de ontwikkeling van dit nieuwe twintigste-eeuwse onder-
zoeksinstrument. Maar het is geen uitgemaakte zaak dat Friedman gelijk 
heeft, en dat modellen ‘machines’ zijn om de werkelijkheid te onderzoeken 
zonder deze te representeren. Het voorbeeld van de film Blow Up sugge-
reert dat modellen beide zijn: zowel instrumenten als representaties.
 Functioneren economische modellen inderdaad als een camera voor 
een fotograaf of een telescoop voor een astronoom? Of is het omgekeerd en 
moeten we een model zien als een schaalverkleining van een ‘echte’ eco-
nomie? En als dergelijke vergelijkingen al opgaan, waar is dan de donkere 
kamer van de econoom? Hoe en waar worden zijn beelden ontwikkeld? 
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Hoe weet hij dat hij met zijn instrumenten een beeld vormt van een werke-
lijk fenomeen?
 Over deze vragen en thema’s gaat dit boek. Wat voor instrumenten 
gebruiken economen om de wereld te begrijpen? Hoe hebben deze instru-
menten zich door de tijd ontwikkeld? Hoe is het karakter van een econoom 
door de verandering van zijn instrumentarium zelf ook veranderd? Hoe 
heeft dit het maatschappelijke speelveld veranderd waarin de econoom 
zich beweegt?
 We benaderen deze vragen, zoals ik al heb aangegeven, historisch. Door 
middel van een aantal ‘snapshots’ of casestudies door de geschiedenis heen 
wil ik een beeld schetsen van de wijze waarop de methode van economie-
beoefening zich heeft ontwikkeld en welke problemen (en mogelijkheden) 
daarbij het hoofd moesten worden geboden. Het is niet mijn bedoeling 
een lineaire geschiedenis te vertellen waaruit het heden als ‘winnaar’ naar 
voren komt. Wel is het ontegenzeggelijk zo dat de wiskundig modelmatige 
benadering de boventoon voert in de hedendaagse economiebeoefening. 
Met uitzondering van een klein uitstapje naar het Duitse taalgebied in 
hoofdstuk  ontleen ik al mijn voorbeelden aan het Angelsaksische taalge-
bied en Nederland. Dat is een keus, en die keus maak ik in het licht van de 
thema’s die ik in dit boek aan de orde wil stellen.
 In hoofdstuk 2 behandel ik een essay over de definitie en methode van 
de politieke economie van de negentiende-eeuwse Britse politiek econoom 
en filosoof John Stuart Mill in de context van zijn tijd. Dit essay vormt nog 
steeds een belangrijk referentiepunt in beschouwingen over de methode 
van de politieke economie. Drie thema’s springen hieruit naar voren: () 
de complexiteit van de economische werkelijkheid, (2) het specifieke, eigen 
karakter van de economie als wetenschap, en () de maatschappelijke rol 
van de politiek econoom. Deze thema’s zullen door het gehele boek een be-
langrijke rol spelen. Wij zullen zien hoe economen geprobeerd hebben het 
probleem van complexiteit het hoofd te bieden, wat daarvan de implicaties 
waren voor de verhouding van economie tot andere disciplines, en wat de 
implicaties waren voor het soort wetenschapper dat een econoom is.
 Hoofdstuk  laat zien hoe met de verschuiving van het instrumenta-
rium waarmee de econoom de complexe werkelijkheid te lijf gaat, ook het 
karakter van de econoom verandert. Van een publieke debater verandert 
hij in een hybride persoon, een kruising tussen een ingenieur en een so-
ciale wetenschapper, die achter de coulissen instrumenten ontwikkelt die 
als het ware ‘objectief’ de economische werkelijkheid in beeld brengen. 
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Economie verandert van een wetenschap naast andere sociale wetenschap-
pen in een wetenschap die de nadruk op wiskunde en statistiek deelt met 
disciplines als de astronomie en meteorologie.
 Deze wiskundig-statistische benadering van economie begon de eco-
nomische wetenschap vanaf de Tweede Wereldoorlog te domineren. Hoe 
dit in zijn werk ging, schets ik in hoofdstuk  en , waarin ik de opkomst 
van de economische modellenbouw beschrijf en laat zien hoe een geestes-
wetenschappelijke benadering die bijvoorbeeld nog bij Keynes te vinden 
is, het aflegt tegen een benadering waarin met behulp van wiskunde en 
statistiek miniatuurversies van een economie worden gebouwd: modellen.
 De hoofdstukken 6 tot en met 9 houden allemaal op enigerlei wijze 
verband met modellen. Wat voor instrumenten zijn dit? Dienen ze om 
de loop van de gebeurtenissen te voorspellen zonder dat we ons zorgen 
hoeven te maken over de specifieke structuur van het model zelf, of dienen 
modellen juist om ons inzicht te verschaffen in mechanismen waarvan 
we op goede gronden kunnen aannemen dat die ook in ‘de werkelijkheid’ 
werkzaam zijn? Deze hoofdstukken bevinden zich tussen de radicale posi-
tie van Milton Friedman (hoofdstuk 6), die argumenteert dat de veronder-
stellingen die aan modellen ten grondslag liggen irrelevant zijn, en posities 
die juist het realisme van veronderstellingen op enigerlei wijze verdedigen, 
zoals hoofdstuk 9. In het eerste geval ligt de waarde van modellen vooral 
in hun voorspellend vermogen, in het tweede geval in hun vermogen om 
modelsimulaties uit te voeren.
 Hoofdstuk 7 laat aan het werk van Paul Samuelson zien dat modellen 
ook kunnen dienen voor het uitvoeren van zogenoemde gedachte-experi-
menten. Hoofdstuk 8 handelt over het experiment in de economie en heeft 
tussen deze hoofdstukken een aparte positie. De consensus in economen-
land was immers dat de economische wetenschap zich niet leende voor 
experimenten. We zullen zien hoe economen vanaf de jaren zestig een 
aantal standaardargumenten tegen de mogelijkheid van het experiment 
weerlegden. Niet zozeer door middel van argumenten, maar door eenvou-
digweg experimenten te gaan doen.
 Met uitzondering van hoofdstuk 2, over het essay van John Stuart Mill, 
behandelen alle hoofdstukken één of meer voorbeelden van economisch 
onderzoek. De praktijk van economisch onderzoek dicteert daarmee de 
onderwerpen die in dit boek behandeld worden. Daarmee wijkt dit boek 
zoals gezegd af van andere introducties in de filosofie van de economie, 
waarin de vraagstelling bepaald wordt door de wetenschapsfilosofische 
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traditie. Het is zeker niet mijn bedoeling te suggereren dat traditionele we-
tenschapsfilosofische vraagstukken irrelevant zouden zijn voor een begrip 
van de economische wetenschap. Mijn doel is evenwel niet om te laten zien 
hoe klassieke wetenschapsfilosofische vraagstukken terug te vinden zijn in 
het denken over economie als wetenschap, maar om te laten zien hoe eco-
nomen de problemen waartegen zij in de praktijk aanliepen, verwoordden 
en probeerden op te lossen. Dit boek is daarom zowel bruikbaar naast een 
meer traditionele inleiding in de algemene wetenschapsfilosofie als naast 
een inleiding in de economische wetenschap zelf. Maar het kan – als ieder 
boek – natuurlijk ook gewoon op zichzelf worden gelezen.
 In het afsluitende hoofdstuk ga ik nogmaals in op het karakter van de 
economie als wetenschap en op de implicaties hiervan voor de rol van de 
econoom. Wat een historische benadering van de methodologie van de 
economie laat zien, is dat de regels van het spel in de economische weten-
schap zich niet als tijdloze waarheden laten formuleren; ook het karakter 
van de econoom als wetenschapper is geen stabiele grootheid. Beide, de 
regels van het spel en het karakter van de econoom, veranderen als de con-
text en de middelen veranderen waarmee economie als wetenschap wordt 
bedreven. Ook al bestaat de econoom als een publiek debater nog steeds, 
hij is in belangrijke mate veranderd in een instrumentmaker wiens oordeel 
daardoor niet van minder, maar eerder van meer invloed is op beleid.


