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No. 86.09

Filosofie, economie en macht

Eg. E. Berns



Hierna volgen twee artikelen.
Oorspronkelijk waren zij als één geheel bedoeld. A1 schrijvend bleek het eer-
ste artikel echter wat beter in een andere context te passen waarvan twee
stukken reeds gepubliceerd zijn of binnenkort gepubliceerd zullen worden
(Beweringen en hun omheining, Maandschrift Economie, 47 (1983); Derrida's
huishouding, Te Elfder Ure).
Dit neemt echter niet weg dat beide stukken elkaar wel kunnen verhelderen.
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I. Filosofie van de economie

De economist kan in zijn wetenschapsbeoefening op verschillende wijzen
met "filosofie" geconfronteerd worden. Het kan voorkomen dat hij twijfelt of
bepaalde argumentaties methodisch wel correct zijn. Het kan ook gebeuren dat
hij zich moet afvragen of bepaalde conclusies, een veronderstelde maatschappe-
lijke orde, economisch-politieke doelstellingen en dergelijke, moreel wel aan-
vaardbaar zijn. Tenslotte blijken ook botsingen met andere wijzen van econo-
miebeoefening voor te komen waarbij men al snel elkaar van ideologie of ver-
schil in grondslagen, paradigma, referentiekader beticht. Het gaat er mij nu
niet om de verschillen tussen deze drie typen van confrontatie met de "filoso-
fie" te belichten maar veel meer om op een dimensie in de economiebeoefening
te wijzen die zich kennelijk onttrekt aan wat men onder wetenschapsbeoefening
verstaat en die men dan gewoonlijk met "filosofie" in verband brengt. Men
heeft blijkbaar voldoende zicht op wat wetenschapsbeoefening en, in tegenstel-
ling daarmee, filosofie behelzen om in genoemde gevallen grenzen te kunnen
trekken: aan de ene kant toetsbare beweringen en aan de andere kant van te
voren ingenomen standpunten met betrekking tot methodische of ethische waarden
en theoretische uitgangspunten die veelal met het woordje "metafysica" worden
gekarakteriseerd. Welke ook de beoordeling van beide kanten mag wezen, feite-
lijke economiebeoefening wordt ervaren als een mengsel van beide. Het gaat er
mij in deze paragraaf om de aard van dit mengsel nader te bepalen. De moei-
lijkheid daarbij is dat we dit mengsel al bij voorbaat gekarakteriseerd hebben
aan de hand van de tegenstelling toetsbare beweringen~van te voren ingenomen
standpunten, terwijl deze tegenstelling niet geschikt is om het mengsel ade-
quaat te bepalen. Dat zou niet zo erg zijn als er een ander vertrekpunt moge-
lijk was, doch dat blijkt niet voorhanden. Daarom kan mijn benaderingswijze
van het mengsel slechts "deconstructief" zijn, d.w.z. een verplaatsing van de
tegenstelling waarmee ín eerste instantie het probleem werd benaderd. Het is
daarom van belang dat we eerst de kennistheoretische configuratie beschouwen
waarbinnen de genoemde tegenstelling begrepen kan worden en die van toepassing
lijkt op de confrontaties die een economist met de filosofie in zijn vak
heeft.
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1. Het moderne kennistheoretische schema

De moderne kennistheorie sinds Descartes vat bij voorbaat ingenomen
standpunten of a priori elementen in de empirische wetenschapsbeoefening niet
als een beletsel voor de objectiviteit van beweringen op maar juist als een
voorwaarde daartoe. Geen gedachten en dus ook geen objectieve gedachten zonder
denken en dus zonder een activiteit dat aan een subject wordt toegeschreven.
Pas als het theoretísche uitgangspunt en de zaak waarover een bewering gedaan
wordt een eenheid vormen, omdat het "subjectieve" uitgangspunt het adequate
standpunt is van waaruit de zaak zich verklaren laat, pas dàn zijn objectieve
beweringen mogelijk. De objectiviteit van de kennis wordt dus verzekert indien

het standpunt dat het wetenschappelijk subject ínneemt en de zaak waarover het
gaat op elkaar betrokken zijn en binnen de geslotenheid van een "omheining"

liggen.
In het traditionele wijsgerige taalgebruik zijn de termen "subjectief"

en "subjectivistisch" dus niet omkeerbaar. Vanwege het feit dat wetenschapsbe-

oefening altijd een denken en dus een subjectieve zijde impliceert, staan uit-

spraken altijd bloot aan "subjectivistische" inkleuring. Doch het betreft hier
slechts een accidentele verwording van de noodzakelijke "subjectieve" zijde

van elke objectieve wetenschapsbeoefening. Als deze bijv. "ideologisch" ge-
noemd wordt of er zich op beroept op een "klassenstandpunt" te staan, dan
wordt daarmee niet op principiële wijze de mogelijkheid van objectieve bewe-
ringen ter discussie gesteld. Voor de meeste auteurs is de verhouding tussen
ideologie en wetenschap slechts accidenteel. Ideologie is dan een "subjecti-
vistische" onzuiverheid waarvan de wetenschapsbeoefening ontdaan moet en kan
worden. Als deze accidentele verhouding, zoals gebruikelijk,.een nadere histo-
rische duiding krijgt dan leidt zulks tot een dogmengeschichtliche aanpak à la
Schumpeter. De weg van het economische denken wordt dan geschetst als een his-
torisch proces van onzuivere inzichten naar steeds grotere waarheid. In de
marxistische traditie is de wetenschapsbeoefening weliswaar op noodzakelijke
wijze ideologisch, doch dit is een gevolg van het klassenkarakter van de sa-
menleving waarin de desbetreffende wetenschap functioneert. Dit klassenkarak-
ter is echter revolutioneerbaar en daarmee is ook de mogelijkheid van een ob-
jectieve wetenschapsbeoefening gegeven.

Het moderne kennistheoretische schema blijkt dus in laatste instantie
ook voor de ideologie te gelden. De standaardvisie s[eunt op de stellíng dat
het denken voorwaarde is voor gedachten en dus ook voor eventuele objectieve
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gedachten. Deze subjectieve zijde van de wetenschapsbeoefening kan, om vele
redenen, de aard van de gedachten naar haar hand zetten. Dit kan dan "ideolo-
gie" heten. Dat neemt echter niet weg dat het denken in staat is zijn ideolo-
gische producenten als "ideologisch" te onderkennen. In beginsel is dus een
positie denkbaar waarbij de subjectieve zijde aangepast is aan het object en
derhalve nog slechts als de noodzakelijke voorwaarde van objectiviteit fun-
geert.

Het is dit schema dat in eerste aanleg de termen van het probleem be-
paalt dat ontstaat als de economist geconfronteerd wordt met vooronderstellin-
gen in zijn wetenschapsbeoefening. Deze vooronderstellingen kunnen vanwege hun
voorgegevenheid als subjectivistische willekeur eerst stotend lijken. De eco-
nomist heeft, op dit punt aangekomen, ook groot gelijk om "objectiviteit" en
waardevrijheid te eisen. Doch bij verdere analyse zal hij - althans binnen het
moderne kennistheoretische schema dat tot dusver aan de orde i s - niet willen
volhouden dat de subjectieve activiteit van het denken geen voorwaarde is
voor, ook eventueel objectieve, gedachten. Hij weet dus dat een bepaalde di-
mensie van zijn wetenschapsbeoefening ontsnapt aan deze wetenschapsbeoefening
zelf, er steeds voorondersteld aan blijft en constitutief is voor de gefun-
deerdheid van deze wetenschapsbeoefening. Voor zover hij in het feit van zijn
betrokkenheid bij de economiebeoefening blijk geeft van deze gefundeerdheid
van de economie moet hij dus wel de mogelijkheid aanvaarden van een rationele
verantwoording van deze dimensie en dus van een filosofie van de economie als
het vertoog dat de wetenschappelijkheid en morele verantwoordheid van de eco-
nomie veilig stelt. Dit vertoog kan geen empirische theorie zijn zoals de eco-
nomische wetenschap beoogd te zijn. Zij betreft juist de voorwaarden van we-
tenschappelijk onderzoek. Als dit laatste gefundeerd i s maar zijn eigen voor-
waarden vooronderstelt, dan is het noodzakelijk dat er een ander of liever
hoger dan wel dieper niveau van rationaliteit mogelijk i s dat zichzelf kan
funderen. Dat niveau wordt traditioneel 'transcendentaal' genoemd en is ken-
merkend voor de filosofie.

Indien de filosofie op deze wijze het vertoog i s dat de wetenschappe-
lijkheid van de economie veilig kan stellen dan moet de uitdrukking " filosofie
van de economie" als een genetivus objectivus gelezen worden: de economie be-
hoort in deze opvatting aan de filosofie toe (1). Beide vormen onderscheiden
domeinen van rationaliteit, doch uiteindelijk omvat het wijsgerige domein dat
van de wetenschappen. De filosofie doet dit in het algemeen door aan te geven
onder welke voorwaarden objec[ieve kennis i n een wetenschap mogelijk is. Zij
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doet dit in het bijzonder voor wat de economie betreft door de uitgangspunten
van de economische wetenschap - met name de opvattingen over behoefte, schaar-
ste en rationaliteit - te verantwoorden c.q. te bekritiseren. Indien het i~
mers zo is dat de economische theorieën op uitgangspunten steunen die zelf
niet met behulp van de economiebeoefening onderbouwd kunnen worden, dan zou
het de taak van de filosofie zijn om op het transcendentale niveau, dat haar
eigen is, voor deze uitgangspunten rationele gronden aan te dragen, dan wel de
gangbare uitgangspunten te bekritiseren en voorstellen te doen voor betere.
Dat was, en is bijvoorbeeld nog bij Habermas, de voorgestelde aanpak. Dit
brengt de filosoof van de economie ertoe zich niet alleen af te vragen welke
de uitgangspunten van de economische theorieën zelf zijn, maar tevens te rade
te gaan bij die filosofen (bijv. Hegel) of bij die geleerden die zowel econo-
mie als filosofie beoefenden (bijv. Smith of Marx) die deze uitgangspunten als
zodanig gethematiseerd hebben.

Het is ook vanuit dit moderne standpunt dat de twist van de termen
"economie" in de uitdrukking "filosofie van de economie" beoordeeld moet wor-
den. Sommigen zullen deze "economie" als economische wetenschappen verstaan en
naar methodologie neigen; andere zullen er een verwijzing naar een modaliteit
van het menselijk bestaan in zien en in dit verband een pleidooi voor sociale
filosofie en ethiek houden. Binnen de klassieke visie kan de filosofische op-
tie het alleen maar van de methodologische winnen. Methodologen zullen immers
steeds ontdekken dat de economisten de door Popper getrokken demarcatielijn
overschrijden en zich aan formalisme, taalanalyse en metafysica beschuldigen
waarmee de methodoloog zich bij bepaling niet hoeft in te laten. De sociaal-
filosoof zal daarentegen stellen dat dit nu juist wèl moet gebeuren omdat
slechts vanuit zijn omvattende perspectief inet zijn transcendentale aanspraken
een gefundeerde theorie over deze economische wetenschappen gegeven kan wor-
den. Auteurs als Weber, Dumont en Foucault wijzen er dan ook op dat er pas van
economische wetenschap sprake kan zijn als de sociale werkelijkheid zelf "ge-
ëconomiseerd" is.

2. Economische geschriften

Binnen het moderne kennistheoretische schema bestaat de wetenschap dus
uit een hiërarchisch gelaagd geheel van principieel fundeerbare uitgangspunten
en, op grond daarvan, objectieve empirie. Deze optimistische visie op de moge-
líjkheid van wetenschappelijkheid staat echter al enige tijd onder verdenking.
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Foucault en Kuhn hebben hier uitdrukking aan gegeven. Dit geldt onder andere
voor de economische wetenschappen. De feitelijke economiebeoefening lijkt niet
zozeer objectieve kennis op te leveren maar eerder strenge formuleringen van
standpunten of opvattingen. Het subjectieve aspect blijkt méér dan het adequa-
te standpunt om objectieve kennis te verwerven; het lijkt eerder van een on-
overwinnelijke beperking te getuigen bij onze poging kennis van de economie te

vergaren.
Het is echter de vraag of deze benadering in termen van objectivi-

teit~subjectiviteit nog langer houdbaar is. Natuurlijk gaat het er wel om de
draagwijdte van wat als de subjectieve, wijsgerige zijde van de wetenschapsbe-
oefening onderkend wordt, te peilen; doch de tegenstelling object~subject
werkt eerder vertroebelend zodra het er op aan komt de verwevenheid van beide
zijden van de economiebeoefening te begrijpen. Het is precies op dit punt dat
de bijdrage van Popper te kort schiet.

Popper is zeker een van de meest radicale critici van het moderne ken-
nistheoretische schema. Elke kennis is volgens hem principieel feilbaar. Van
geen enkel subjectief standpunt kan vastgesteld worden of het een adequate
verhouding tot de wereld vertegenwoordigt. Het kan slechts een gissing zijn en
is geheel en al "subjectivistisch". Curieus genoeg heeft deze radicale ver-
dachtmakíng van de subjectieve kant van de wetenschapsbeoefening echter geen
consequenties voor het gefundeerde karakter van de wetenschappelijkheid. Men
zou kunnen zeggen dat Poppers kritiek op het kennende subject zb drastisch is,
dat er als het ware niets meer van over blijft en de wetenschap, bevrijd van
subjectieve ballast, eindelijk ter zake kan komen. De gissingen van de weten-
schapsbeoefenaar zijn voor Popper als zodanig niet interessant. Er zijn wel
gissingen die wetenschappelijk interessant, maar niet in zoverre zij verbonden
zijn met opvattingen van een subject, doch in zoverre zij te herleiden zijn
tot zgn. falsifieerbare beweringen, dat wil zeggen uitspraken die op grond van
hun vorm voor weerlegging door feiten in aanmerking komen. Zijn op zich inte-
ressante kritiek op de subjectiviteit binnen de moderne kennistheorie mondt
dus uit op een reductie van het verschijnsel wetenschap tot beweringen zonder
enig andere context dan die van de feiten die haar zouden kunnen weerleggen
(2). Buiten die context is empirische wetenschap formalisme, metafysica of
zoals Klant het zegt, taal en dat is wetenschappelijk gezien irrelevant. We
komen per saldo dus uit bij een wetenschapsopvatting waaraan geen wetenschap -
en in ieder geval geen vorm van economiebeoefening - beantwoordt, terwijl de
werkzaamheid van de subjectieve aspecten, op grond waarvan de feitelijke we-
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tenschap nu juist niet beantwoordt aan de eis van falsifieerbaarheid, en op
grond waarvan het hedendaagse statuut van de wetenschap problematisch ís, uit
het blikveld verdwenen is.

We kunnen aan het voorgaande een aanwijzing ontlenen voor de wijze
waarop het probleem met betrekking tot de aard van economische theorievorming
geherformuleerd zou kunnen worden. In de lijn van Popper reduceert Klant eco-
nomie tot onbereikbare falsifieerbare beweringen en gaat daarmee voorbij aan
haar talig karakter omdat dit slechts uit gissingen zou bestaan. Dit laatste
is hoogst voorbarig. Hetgeen in taal gezegd kan worden is zeker niet altijd
falsifieerbaar doch het is evenmin te herleiden tot subjectieve gissingen die
van alles en nog wat kunnen zijn. De taal waarin de economisten hun weten-
schapsbeoefening op schrift stellen is vanwege het algebraische karakter van
hun vergelijkingen niet falsifieerbaar doch evenmin volstrekt onbepaald. Eco-
nomische geschriften vormen weefsels van termen die zich niet beperken tot
falsifieerbare beweringen doch die wèl aan bepaalde spelregels gebonden zijn
en zich daardoor binnen bepaalde omheiningen afspelen. Volgens Derrida verto-
nen deze weefsels patronen van zeer algemene en permanente aard maar met een
zeer grote variatiemogelijkheid. In elk economisch geschrift van Aristoteles
tot heden handelt het om behoefte, schaarste en rationaliteit (3). Doch de
spelmogelijkheden met deze, wat R. Visker noemt, trias economica lijken wel
onuitputtelijk. De configuratie van haar omheining verschuift voortdurend. Aan
de ene kant voltrekt de economiebeoefening zich dus steeds binnen een kader
maar aan de andere kant staat het kader bloot aan voortdurende ondermijning.
Daardoor wordt elke definitieve omheining uitgesteld en worden nieuwe configu-
raties voortgebracht. De filosofie ligt in het verlengde van deze problematiek
van de omheining.

Binnen het moderne kennistheoretische schema verschaft de filosofie de
uiteindelijke omheining aan de economie. Indien we de economische wetenschap-
pen herleiden tot de verzameling van falsifieerbare beweringen, dan is haar
verhouding tot de filosofie tegelijkertijd uitwendig en irrelevant. Het valt
dan echter niet meer in te zien wat deze beweringen als een herkenbare groep
samenhoudt. Wanneer we de economische wetenschappen echter benaderen vanuit de
geschriften waarin zij opgetekend staan, dan is de filosofie wèl in de econo-
mie aanwezig en werkzaam zij het op een andere wijze dan binnen het moderne
schema.

In de moderne visie duidde de filosofie op een impliciete rationali-
teit die slechts vanuit het wijsgerige discours geëxpliciteerd kon worden,
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waarbij deze explicitatie tegelijkertijd de verantwoording van de economie

vormt. Wat de economie beoogt met gegeven uitgangspunten, voltooit de wijsbe-

geerte in een theorie over deze (en andere) gegevens die zichzelf fundeert. In

een dergelijke filosofische verantwoording wordt als het ware de uiteindelijke
poging ondernomen om de omheining van de economische wetenschap af te ronden

zodanig dat theorievorming en object een eenheid vormen. "Filosofie van de
economie" ís dan een genitivus objectivus: de economie behoort dan uiteinde-

lijk aan de filosofie toe. De economie bevat als empirische theorie uitgangs-
punten díe zelf niet empirisch zijn en daarom zelf niet voor een empirisch-
wetenschappelijke analyse in aanmerking komen maar als gegevens moeten worden
gepostuleerd. Aangezien echter de filosofie aanspraak maakt op de mogelijkheid
van een theorie over deze uitgangspunten die zichzelf fundeert, valt de gel-
digheid van de economie als empirische wetenschap onder de jurisdictie van de
filosofie.

Ik wil hier niet zozeer betogen dat de filosoof van een dergelijke
poging om de grenzen van de omheining, waarbinnen de economie zich afspeelt,
te traceren moet afzien. Integendeel, men moet haar juist ondernemen, omdat
dàn alleen kan blijken wat ik aan de orde wil stellen, namelijk dat de grenzen
van de economiebeoefening - ondanks haar geregeld karakter - niet te trekken
vallen en omdat zb voorkomen kan worden dat grenzen zich als vanzelfsprekend-
heden kunnen opdringen. De economiebeoefening verloopt klaarblijkelijk binnen
kaders. Zodra men echter vraagtekens zet bij de mogelijkheid van een transcen-
dentale fundering van deze kaders verandert hun statuut en werking. Vormden
zij vroeger uitgangspunten waarvan de rationaliteit buiten de positieve weten-
schappen fundeerbaar was, nu moeten zij deze externe fundering ontberen en
behoren dan ook als blinde vlekken alleen nog maar aan de wetenschap toe. De
echte vraag is dan ook: wat betekent het voor de economiebeoefening dat zij
zich afspeelt binnen kaders waarover niet langer een gefundeerde beslissing
genomen kan worden?

"Filosofie van de economie" is dàn zowel een genitivus objectivus als
~enitivus subjectivus. Als genitivus subjectivus schrijft de economie zelf de
plaats voor die de "filosofie" binnen de economiebeoefening inneemt. Bepaalde
geschriften noemen we economisch. Zij vormen weefsels van termen. Voor de pa-
tronen die daarbij in acht genomen worden bestaan geen transcendentale gronden
die de jurisdictie van een andere-dan-economische plaats zou postuleren. Het
zijn slechts patronen van (genitivus subjectivus) van deze weefsels. Dit neemt
echter niet weg dat ook de economie deze patronen niet funderen kan en zij dus
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binnen de economie een toevoeging vormen die de afronding van de economische

omheining blijft uitstellen. Dit wijst er op dat er tegelijkertijd een geniti-

vus objectivus geldt, een onteigening van de economie, die zichzelf nooit ge-
heel bezit, en die de economist als de "filosofie" in zijn wetenschapsbeoefe-
ning ervaart. Dit supplement is inderdaad, zoals we zagen, steeds bezet ge-
weest door de filosofie als vertoog dat de omheining kan afronden en de be-
slissingen dienaangaande rationeel verantwoordt. Dit heeft op zijn beurt zijn
beslag gekregen in vele geschriften die de wijsgerige traditie vormen. Welnu,
geen enkel geschrift - en zeker niet het economische - vormt een homogeen
weefsel. Juist vanwege het supplementaire karakter van de patronen, die steeds
in de economische geschriften ingeweven worden, ontlenen zij vele motieven aan
deze wijsgerige traditie. De filosoof is daar over het algemeen beter in thuis
dan de economist. Deze specifieke deskundigheid geeft hem recht van spreken in
economiis.
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(1) Ik ontleen deze benadering van het probleem van de filosofie van de econo-
mie aan het boeiende artikel van R. Visker, Kleine filosofie van de econo-
mische filosofie. Nog een zwemmer tussen twee woorden, in: Tijdschrift
voor Filosofie, 2 (1986).

(2) Zie hierover: A. Klamer, Economics as Discourse. Te verschijnen in de bun-
del: The Popperian Legacy in economics .. and beyond. Zie met name blz.
16 en 21 van het congrespaper.

(3) Recentelijk vestigde ook W. Klever, Archeologie van de economie. De econo-

mische theorie in de Griekse oudheid, Nijmegen, 1986, de aandacht op deze
permanentie van het economische.



II. Economie en macht

Macht is wellicht samen met de moraal de grens bij uitstek van de eco-
nomie. Het is een van die termen die door de economiebeoefening opgeroepen
wordt om haar omheining af te ronden en die tegelijkertijd het problematische
karakter van die afronding aangeeft. In dit hoofdstuk wil ik deze paradoxale
structuur van de afgrenzing van de economie met behulp van de macht nader toe-
lichten en wel aan de hand van de geschriften van D. Schouten die veel over
dit thema geschreven heeft (1).

Een van de meest opvallende zaken bij Schouten is zijn voortdurende
poging om één algemeen model te formuleren. Dit streven brengt hem recht-
streeks in confrontatie met de machtsproblematiek. De methodologische positie
van de economist die algemene modellen construeert en de machtsproblematiek
zijn als het ware twee kanten van eenzelfde medaille. Binnen de economie zijn
dergelijke algemene modellen gemeengoed. Klant heeft erop gewezen dat de eco-
nomiebeoefening om die reden geen falsifieerbare beweringen oplevert, geen
wetenschap is doch slechts 'taal' (2). Aangezien echter de machtsproblematiek,
zoals we nog zullen zien, de keerzijde van de methodologische positie is, kan
men evengoed volhouden dat de algemeenheid van het model de methodische uit-
drukking is van de werkzaamheid van de macht in het sociaal-economische leven.
Vandaar ook dat de machtsproblematiek, bij Schouten, vaak de gedaante van het
maatschappelijke ordeningsvraagstuk aanneemt.

1. De algemeenheid van het economisch model

"De theorieën die wij hier weergeven, hebben (...) het voordeel van
kwalitatieve algemeenheid. Men kan ze toepassen op elke concrete werkelijk-
heid" zegt Schouten (1980, 11). Slechts geleidelijk is Schouten gaan inzien
hoe algemeen deze algemeenheid is. Zij strekt zich niet uit tot één economi-
sche werkelijkheid, bijv. het ideaaltypische "kapitalisme" of de Nederlandse
economie anno 1986, doch in beginsel tot elke mogelijke economische werkelijk-
heid, waarvan de verschillende feitelijke systemen, ideaaltypen ('het' kapita-
lisme', 'het' socialisme), theoretische stelsels (Ricardo, Marx, Walras)
(1957), ja zelfs "referentiekaders"! (1978) interne varianten zijn. Een model
is dus algemeen voor zoverre het elk mogelijk economisch "stelsel" kan afbeel-
den als interne varianten van dit model en derhalve hun verschillen kan aange-
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ven. In die zin loopt een dergelijke aanpak onvermijdelijk uit op een maat-
schappelijk ordeningsvraagstuk en noemt Schouten hem zelfs "maatschappijkri-
tisch" (1973, 340).

Hoe is dat mogelijk? Dat is een gevolg van een typische eigenschap van
economische modellen. Een model wordt gewoonlijk weergegeven door een stelsel
van vergelijkingen. Afgezien van andere, minder belangrijke aspecten die hier
niet terzake zijn, onderscheidt een economisch model zich van andere modellen
door het feit dat het gedragsvergelijkingen bevat, d.w.z. relaties die de mate
van invloed van de verklarende variabele op de te verklaren variabele alge-
braisch en niet numeriek voorstellen. Deze coëfficiënten worden bij Schouten
door Griekse letters voorgesteld. Bijv. de s in de nominale loonvormingsfunc-
tie (1978, 209):

p~-pfhif SkfP1C

"De nominale loonvorming (p~) is een kwestie van een autonome loonpush (p~) en

de endogene krachten die via de indexclausules (p), het meedelen in produkti-
viteitsstijgingen (hi) en de vraag- en aanbodverhoudingen op de arbeidsmarkt
bepaald worden (s!~)" (1976, 204) (3). Volgens deze gedragsvergelijking is het
nominale loon p~ mede afhankelijk van de werkgelegenheid (!~). Tussen beide
staat een coëfficiënt B. Deze S geeft in haar grootte de mate van afhankelijk-
heid aan. Als s- 0 dan heeft !C ín het geheel geen invloed en dan zijn de ove-
rige krachten bepalend. Is S klein dan heeft ~, weinig invloed. Is S groot dan
heeft 1~ veel invloed. De relatie waar het hier om gaat is die van de prijs van
arbeid enerzijds en de vraag geconfronteerd met het aanbod van arbeid ander-
zijds. De invloed is groot, resp. klein als de prijs van arbeid gevoelig resp.
ongevoelig is voor veranderingen in de werkgelegenheid. De s geeft dus de
grootte van de werkzaamheid van het prijsmechanisme op de arbeídsmarkt aan.
Als s-~ dan zijn we in een systeem van perfecte mededinging. Het vermoeden
inzake de waarde van de coëfficiënten duidt dan ook op een evaluatie van de
mate waarin het desbetreffende marktmechanisme werkt. Anderzijds kan men, ge-
zien de logisch-consistente en theoretische voorwaarden van de coëfficiënten
binnen een model, hun "kritische waarden" aflezen, d.w.z. die waarden waarbij
bijv. instabiliteit, ordeveranderingen e.d. optreden.

Zoals gezegd poogt Schouten altijd met één model te werken, die elke
mogelijke economische werkelijkheid omvat. De hierboven beschreven gedragsver-
gelijkingen met algebraische coëfficiénten maken dat mogelijk. Uit het boven-
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staande voorbeeld blijkt namelijk dat de waarde van de coëfficiënten een zeer
grote invloed heeft op de theoretische verbanden. In B~ 0 betekent dit zelfs
dat het theoretisch verband in het desbetreffende geval niet opgaat en alleen
theoretisch bestaat. Indien in een staatssocialisme dus geen arbeidsmarkt be-
staat dan geldt de vergelijking toch, doch met een S- 0 waarde. Op deze wijze
kunnen verschillende economisch-maatschappelijke systemen (1973, 1976, 1977:
monopoliekapitalisme, monopolielaborisme, staatssocialisme, arbeiderszelfbe-
stuur) en zelfs verschillende "referentiekaders" (1978) vanuit één model be-
handeld worden.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Schoutens problematiek steeds
meer die van "een vergelijking van economische stelsels" werd - zoals reeds
een artikel uit 1976 en de ondertitel van Macht en Wanorde luiden. Wat wordt
nu met de term "stelsel" bedoeld? In het alledaagse taalgebruik betreft een
stelsel een samenhangend geheel van hetzij reële hetzij theoretische termen.
Gewoonlijk vat men dan het model op als een weergave van deze reële of theore-
tische stand van zaken. In dat geval wordt het model gedefinieerd in termen
van het stelsel. Schouten kon nu, zo zagen we reeds, in eenzelfde "algemeen"
model met behulp van de verschillende waarden van de coëfficiënten verschil-
lende stelsels (monopoliekapitalisme, monopolielaborisme, enz.) voorstellen,
die dan functioneerden als ideaaltypische karakteriseringen van reële econo-
mieën. A1 gauw ech[er bleek éénzelfde economie successievelijk verschillende
van dergelijke ideaaltypische stelsels te kunnen doorlopen. In de vijftiger
jaren was bijv. de bovengenoemde s in Nederland hoog doch in de zeventiger
jaren laag. Het stelsel wordt nu met andere woorden in termen van he[ algemene
model gedefinieerd. Als een model met een "vermoede" (bijv. lage) R niet klopt
met het stelsel dan volgt daar niet uit dat het model verkeerd is, doch dat
het stelsel (te weten: het monopolielaborisme) niet meer "klopt" en anders (te
weten: bijv. monopoliekapitalisme) is geworden.

Wellicht onder invloed van de recente onevenwichtigheidsanalyse díe de
coëfficiënt als een spanningsvariabele opvat (de waarde van de B is dan afhan-
kelijk van de waarde van de k; in dat geval zijn de elasticiteiten met betrek-
king tot de marktmechanismen dus geëndogeniseerd, d.w.z. verklaard i.p.v. ver-
klarend (226-227, 1980), doet zich dan de vraag voor hoe deze overgangen van
het ene stelsel naar het andere verklaard kunnen worden. Daartoe introduceert
Schouten een zgn. synthesemodel waarin de coëfficiënten waarden hebben die met
een redelijk werkend marktmechanisme overeenstemmen (i.c.: 1), zowel op de
goederen- als op de arbeidsmarkt. Door nu zijn drie modellen, die van het mo-
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nopoliekapi[alisme, die van het synthesemodel en die van het monopolielaboris-
me achtereenvolgens te laten optreden, kan hij een conjunctuurbeweging be-
schríjven, waarvan de drie genoemde stelsels momenten zijn. Het begrip "stel-
sel" is nu dus een toestand binnen een conjunctuurbeweging geworden.

Dit is een "kwalitatieve" (228, 1980) "benadering" (ibidem) van het
zgn. onevenwichtigheidsmodel. In dit "model, waarin de elasticiteiten met be-
trekking tot de marktmechanismen endogenen zijn, verloopt zulk een overgang
van de ene economische orde naar de andere meer geleidelijk" (227, 1980). Het
verschil is dat de verschillende "stelseltoestanden" bij Schouten een, zij het
asymmetrisch, conjunctureel verloop hebben terwijl de onevenwichtigheidsanaly-
se uitloopt op een duurzame onevenwíchtigheid zowel op de arbeids- als op de
goederenmarkt. Doch dit laatste is een gevolg van een postulaat, namelijk dat
grote aanbodoverschotten op beide markten leidt tot een volstrekt gebrek aan
prijs- en loonconcurrentie. "Men bedenke (dus) wel dat het konijn van het
niet-marktconforme gedrag bij deze methode van analyseren van te voren in de
hoed wordt gestopt" (223, 1980). Schouten kan dat bbk en wel door de coëffi-
ciënten zodanige waarden te geven dat de beide markten niet meer functioneren
zoals in het monopoliekapitalisme en monopolielaborisme. Maar zijn "analyse
graaft zelfs nog wat dieper: het al of niet werken van het loon- en prijsme-
chanisme wordt (door hem) in verband met machtsfactoren gebracht" (227, 1980)
en biedt daardoor "een verklaring van de overgang van het ene stelsel naar het
andere en omgekeerd" (1980, 10).

2. De macht

Hier raken we dus aan de wezenlijke band, bij Schouten, tussen zijn
model en zijn machtsproblematiek. Economische modellen bevatten coëfficiënten.
A1 naar gelang hun waarde kunnen ze verschillende stelsels voorstellen. Dat
geeft dan aanleiding tot de stelselproblematiek zoals hierboven beschreven. De
waarde van zo'n coëfficiënt weerspiegelt dan de machtsposities van de sociale
partners. Een stelsel is dus een toestand die gekenmerkt wordt door een be-
paalde machtsconstellatie op markten. Model, markt en macht zijn wezenlijk
verbonden. Wetenschapstheoretische en inhoudelijk-economische aspecten verwij-
zen naar elkaar bij Schouten.

Laten we even stilstaan bij zijn begrip "macht". Economische modellen
bevatten bij Schouten principieel vergelijkingen die niet volledig gedetermi-
neerd zijn (de zgn. gedragsvergelijkingen), zodat zij al naar gelang de maat-
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schappelijke omstandigheden verschillende waarden kunnen aannemen. Schouten
moet dan ook stellen "geen aanhanger van de volkomen gedetermineerdheid van
economische bewegíngsverschijnselen" te zijn (1973, 334). Hij voegt daar on-
middellijk aan toe: "Machtsfactoren kunnen tijdelijk of voortdurend invloed
uitoefenen" (ibidem). Het zijn de gedragsvergelijkingen en de algebraische
coëfficiënten daarin, die deze ongedetermineerdheid uitdrukken. Aan de ongede-
termineerdheid of rek van het economisch systeem beantwoordt dus macht. In
Macht en Wanorde (119, zie ook: 200-201) heet het nog duidelijker: "Ons begrip
macht wordt derhalve mede gerelateerd aan het begrip marktconform handelen.
Hoe geringer dit is op de arbeidsmarkt bij gebrek aan enige beperking van de
reële looneisen ondanks tijden van werkloosheid, des te groter is de macht van
de vakbonden, die door hun optreden slechts het korte termijnbelang van hun
leden behartigen. Op overeenkomstige wijze geldt ook dat hoe geringer het
marktconforme handelen op de goederenmarkt is, des te groter de macht van de
ondernemers kan zijn. Ook zij stellen dan slechts hun belangen op korte ter-
mijn veilig door hun prijzen te lang op een te hoog niveau te houden ondanks
aanbodoverschotten. In onze modellen verkrijgen de machtsposities der sociale
partners derhalve een kwantitatief aspect: de waarden van de elasticiteiten
van de prijs en de loonvoet ten opzichte van respectievelijk de abnormale be-
zettingsgraad en de abnormale werkgelegenheid zijn een maatstaf voor hun rela-
tieve machtsposities".

Binnen het economisch systeem ligt dus een rek - voorgesteld door al-
gebraische coëfficiënten - die naar macht verwijst. De paradoxale structuur
van dit machtsbegrip in het economische denken ligt in het feit dat deze macht
- ontsprongen in een rek binnen het economische systeem - gedacht wordt als
een uitwendige grootheid. "Economen hebben de neiging om macht in tegenstel-
ling te zien tot onderworpenheid aan de wetten van het marktmechanisme. Mach-
tig is men derhalve, als men met voorbij gaan van vraag- en aanbodverhoudingen
zijn beloning of prijs kan vaststellen via autonoom handelen" (1976, 12). Deze
formulering is echter niet geheel bevredigend want zij bevat niet meer de ver-
wijzing naar elasticiteiten en suggereert daarom dat markt en macht onafhanke-
lijk van elkaar kunnen bestaan. Deze suggestie is evenwel, zoals we nog zullen
zien, onvermijdelijk gezien de uitwendigheid van de macht. Om deze suggestie
niet te wekken laat Schouten dan ook op boven vermeld citaat volgen: "Machten
kunnen evenwel beperkt worden door de relatieve schaarstepositie" (1976, 12).
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Macht kan zich dus aan het marktmechanísme als regulator van de
schaarste onttrekken, doch omgekeerd wordt deze speelruimte steeds beperkt
door de schaarste. "Macht kan zich alleen dan echt goed uiten als er overvloed
is en omgekeerd geldt in het geval van schaarste de economische wet" (1980,
227). Macht is dus slechts economisch denkbaar binnen de speelruimte die de
schaarste biedt. Vandaar dat we hierboven zeiden da[ macht beantwoordt aan de
rek die binnen het economische marktbegrip opgesloten ligt. Economisch heeft
het dus geen zin om van macht te spreken los van het markt- en schaarstebe-
grip. De marktgedachte draagt in zich de mogelijkheid van relatieve afwijkin-
gen ten overstaan van de marktnorm. Bij Schouten wordt in dit verband vooral
verwezen naar het "gebrek" aan "perfect forsight" (1980, 224). Dit zijn echter
slechts relatieve afwijkingen want de schaarste wreekt zich altijd en herstelt
de economische rationaliteit oftewel de marktnorm.

Heel de opvatting uit Macht en Wanorde van stelsels als conjuncturele
momenten is op deze gedachte, dat de schaarste aan de macht zijn speelruimte
en beperking biedt, geënt. "De conjunctuurbeweging wordt (...) een verschijn-
sel van uitdijende en inkrimpende machtsposities van de onderscheiden sociale
partners, die zich in de loop der jaren voortdurend herhalen" (1980, 228).
Uitgaande van een monopoliekapitalisme gekarakteriseerd door eenzijdige werk-
geversmacht en dus van starre prijzen, lage lonen en onderbezetting zullen
overheidsinvesteringen de onderbezetting en werkloosheid geleidelijk reduce-
ren. Het ondermijnt de werkgeversmacht, zodat het monopoliekapitalisme plaats
maakt voor het marktconforme handelen dat het synthesemodel kenmerkt. Bij het
bereiken van een maximale bezetting kan de vakbeweging de macht naar zich toe-
trekken en treden we in het monopolielaborisme waarin de arbeidsmarkt uitge-
schakeld wordt en een mede door de hoge lonen ontstane werkloosheid nog geen
daling van het loon met zich meebrengt. De toenemende werkloosheid beperkt
echter op den duur deze macht en geeft haar door aan de werkgevers: monopolie-
kapitalisme. En dan begint de cyclus opnieuw. Binnen elk van de drie stelsels
gelden andere verbanden. Wat dus in deze ene toestand goed is kan in een ande-
re averechts werken.

Doordat de macht steeds ingeperkt blijft door de relatieve schaarste-
posities der sociale partners blijft bovenbeschreven conjunctuurbeweging "on-
overwinnelijk" zoals Schouten zegt en kan hij stellen op de lange termijn "op-
timistisch" te zijn: "Eenzijdige machtsposities verschuiven (...) gedurende de
lange economische golfbeweging. Een dergelijke machtspositie dijt gedurende
een groot aantal jaren uit om vervolgens weer langzaam in te krimpen. We blij-
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ven daardoor optimist voor de lange termijn, al zal een zeker pessimisme voor
de korte termijn (juist vanwege de dan heersende machtsposities) (...) blij-
vende ondertoon voeren" (1980, 10-11). Dat "een dergelijke optimisme respec-
tievelijk pessimisme (...) wetenschappelijk gefundeerd (1980, 11) is, steunt
op de epistemologische eigenschappen van een model "van kwalitatieve algemeen-
heid" d.w.z. een model met algebraische gedragsvergelijkingen wiens elastici-
teiten de mate van marktconform handelen en, daarvan afgeleid, relatieve
machtsposities voorstellen.

Macht is dus altijd economisch ingebed. De kern van dit standpunt is
dat de schaarste altijd op elastische maar onherroepelijke wijze gereguleerd
wordt. De ongedetermineerdheid van het economisch systeem heeft dan ook econo-
mische grenzen. De macht kan zich dus nestelen i n de rek die het economische
systeem bezet maar i s daardoor ook beperkt. Macht blijft dus als het andere
van de economie steeds gedacht vanuit de economie, die zelf rekkelijk is.

3. Op de grens van economie en macht

"Economen hebben de neiging om macht in tegenstelling te zien tot on-
derworpenheid aan de wetten van het marktmechanisme" (1976, 112; ik onder-
lijn). Tussen economie en macht trekken economen een grens. Dankzij deze grens
wordt de economische taal afgebakend tegenover andere vormen van taal, heeft
zij haar domein, maakt zij de economische interpreteerbaarheid van haar forma-
liseringen mogelijk, is zij herkenbaar als economische taal, eventueel die van
een bepaalde stroming. Doch om wat voor grens gaat het? Daarover zijn ver-
schillende opmerkingen te maken.

1. De ingebouwde rekkelijkheid, "het wankele evenwicht" (1986) van de
economie heeft tot gevolg dat vele maatschappelijke actoren zich aan het
marktmechanisme kunnen onttrekken en derhalve de grens van het "zuiver" econo-
mische overschrijden. Macht is hier dus het andere-dan-de economie. Dit andere
is evenwel een toevoegsel dat inherent aan de economie is. Het is haar labili-
teit die de ruimte schept en de onherroepelijke beperking aangeeft van iets
dat niet tot de economie behoort. In de economie is dus een vouw die haar be-
trekt op het andere dan zijzelf. De economie bevat zichzelf dus niet; zij kan
haar eigen omheining niet afronden. Zij kan geen grens tussen zichzelf en de
macht buiten haarzelf trekken want dit buiten ligt ook in haar.

2. Kan een andere instantie, de filosofie, deze grens dan trekken? Dat
is de vraag van de macht als maatschappelijk ordeningsprobleem. Als blijkt dat
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de economie niet zelfgenoegzaam is wat is dan de verhouding tot het andere-
dan-de-economie: de politiek en hoe is de inbedding van de economie in de
maatschappij op te vatten? De economische omheining krijgt in dit perspectief
een ethische of sociaal-politiek-filosofische verantwoording. Welke deze ook
moge wezen, één punt is daarbij van groot belang.

We hebben gezien dat de economie, gezien haar principiële labiliteit
verwijst naar de politiek als het andere-dan-de-economíe. De economie kan
zichzelf niet voltooien. De macht, die zij de ruimte biedt, vormt een andere
werkelijkheid, die niet tot het onderzoeksveld van de economist hoort, doch
waarvan de economist wel verwacht dat zij de economische rationaliteit tot
voltooiing brengt en daarom een maatschappelijke orde en een staat vergt. Voor
de economist wordt deze verwachting pas slechts rationeel verantwoord door
zijn politieke filosofie, doch deze fundeert precies datgene wat voor de eco-
nomist een noodzakelijk postulaat is, dat het rationele karakter van zijn we-
tenschapsbeoefening uitmaakt, te weten: dat de macht altijd beperkt wordt door
de relatieve schaarsteposities en dat "optimisme" met betrekking tot het "on-
overwinnelijke" karakter van de marktrationaliteit op de langere termijn "we-
tenschappelijk gefundeerd" is (1980, 10-11). Het geloof in de markt is dan ook
een idealistische categorie in de zin die Hegel aan deze term geeft: de ratio-
naliteit van de markt is niet contingent maar noodzakelijk. Zij is om met
Hegel te spreken, in zich redelijk, zij het op abstracte want nog labiele wij-
ze die een politiek vervolg vergt. In de economie tekent zich de rationaliteit
uberhaupt af, doch deze kan op economisch vlak niet volbracht worden. Bij eco-
nomisten krijgt dit idealisme echter veelal een moraliserende formulering.
Mochten lonen op grond van het marktmechanisme te sterk dalen; omdat arbeid
veel overvloediger is dan kapitaal, dan is maatschappelijke ordening nodig om
morele motieven. Niet omdat het economisch mechanisme daarmee onredelíjk zou
zijn, doch omdat de redelijkheid, die het bezit, niet op economisch niveau
alléén voltooid kan worden en een politieke aanpak vergt.

Hoewel de economie dus steeds op een maatschappelijk ordeningsprobleem
uitloopt, die de economische omheining een idealistische fundering geeft,
blijft de economische theorie inzake de verhouding tussen markt en macht "ab-
stract" in Hegels zin van het woord. Macht blijft immers exogeen. Als zodanig
kan macht dus niet in de economische analyse, die slechts binnen de grenzen
van de economische omheining blijft, betrokken worden. Vandaar dat Schouten
stelt dat men "machtig" is als men met voorbijgaan van vraag- en aanbodsver-
houdingen" (1976, 12; ik onderlijn) kan handelen. De economische analyse ziet
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dan ook af van een verklaring van de invloed van macht op economische variabe-
len. Zij biedt geen theorie van macht en kan dit ook niet gezien haar omhei-
ning. Daarin ligt wellicht dan ook de zwakte van de gangbare economie: zij
moet een grote plaats ínruimen voor macht en vele ontwikkelingen aan macht
toeschrijven zonder daar evenwel een verklaring van te kunnen geven (4). Wel-
licht zal men opmerken dat Keynes en Kalecki hier toch enige verandering in
hebben gebracht. Doch naar mijn smaak is dit geen principiële verandering. De
staatsmacht wordt in deze visie immers niet als zodanig begrepen doch juist
ondergeschikt gemaakt aan het marktmechanisme. Uit het feit dat de economie
wel plaats inruimte voor de macht doch haar niet begrijpt, blijkt het abstrac-
te karakter van dit machtsbegrip. We gebruiken de term "abstract" hier in de
Hegeliaanse zin. Dat is binnen de grenzen van de wetenschapsbeoefening volgens
Hegel legitiem. Wetenschap is nu eenmaal verstandelijk en niet rationeel. Zij
wijst wel dingen aan maar begrijpt ze niet. Zij analyseert binnen haar omhei-
ning doch kan vanuit dit verstandelijke standpunt het geheel niet meer over-
zien en dus de inbedding van de economie alleen maar constateren (door op
"macht" te wijzen) maar niet begrijpen (door macht te verklaren).

3. De hierboven geschetste transcendentale plaatsbepaling van de eco-
nomie in een omvattende maatschappelijke orde is echter niet altijd werkzaam
in Schoutens geschriften. In deze geschriften, zo zagen we, blijkt de economie
van binnenuit buiten haar eigen orde te treden en door wat Schouten 'macht'
noemt, besmet te zijn. Een filosofie kan dit in alle redelijkheid funderen en
de verzekering geven dat die macht, waarmee de markt behept is, deze niet zal
ontaarden. Doch op dit punt blijft het spoken in Schoutens geschriften. De
sociale partners lijken wel eens hun macht tegen elke economische redelijkheid
in door te zetten. Dat is wel niet "rationeel" doch de economiebeoefening
staat op dit punt kennelijk onder een druk die haar van de rationaliteit van
de markt naar de macht voert, waarvan de vergrendeling niet bij voorbaat ver-
zekerd is, zodat de verwijzing van macht naar wanorde (de titel van het ge-
schrift uit 1980 luidt: Macht en Wanorde) onontkoombaar is. Als het andere-
dan-de-economie (d.w.z. de macht), dat met de economie zelf ineegegeven is, de
afgrenzing met de economie kan uitwissen, dan is het tegelijkertijd ook gedaan
met de economische wetenschap: "in het geval (...) dat autonome machtsfactoren
een onbeperkte invloed (hebben) wordt het economische denken grotendeels be-
heerst door de logica van definitierelaties (...); voor de economische weten-
schap als verklaring van de werkelijkheid (blijft dan niets meer over) dan het
opsommen van allerlei machtsfactoren en tautologieën" (1973, 340). En elders:
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"In dat geval bestaat er geen systeeem meer, doch bestaat de wereldeconomie
slechts bij gratie van de willekeur van autonome stoten" (1976, 333). Macht
heeft hier geen zin meer voor het economische denken. Zij wordt ondergaan als
een "ongeremde", "mateloze", "onbeteugelde", "ongebreidelde", "onbeheerste"
willekeur, waarop slechts een dictator een antwoord heeft (1973). De omheining
van de economie steunt (mede) op deze afgrenzing van economie tegenover macht,
doch zij is niet te verzekeren.
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(1) - De relativiteit van de economische theorie, Tilburg, 1951.
- De dynamiek van het kapitalisme, Leiden, 1954.
- Bezitsvorming, KVP documentatie, 1955.
- Exacte economie, Leiden, 1957.
- Dynamische Macro Economie, Leiden, 1967.
- Over macht en wet in het economische gebeuren, Maandschrift Economie,

Tilburg, 37 (1973), 8-9.
- Een vergelijking van Economische Stelsels, Geld en Onderneming, Leiden,

1976.
- Monopoliekapitalisme versus een stelsel van Arbeiders-zelf-bestuur,

Gent, 1977.
- Referentiekaders van Economische modellen, Ontwikkelingen in het sociale

denken, Bilthoven, 1978.
- Macht en Wanorde. Een vergelijking van economische stelsels, Leiden~Ant-

werpen, 1980.
- Het wankele evenwicht in de economie, Leiden~Antwerpen, 1986.
Deze geschriften worden met hun jaar van uitgifte aangeduid.

(2) Zie hierover: E.E. Berns en F. v.d. Reep, Beweringen en hun omheining, in:
Maandschrift Economie, 47, 1983, blz. 422-435.

(3) Ik zie hier verder af van de voor Schouten kenmerkende methode om altijd
met grootheden te werken die afwijkingen ten opzichte van een trendmatige
ontwikkeling voorstellen.

(4) Nell en Hollis merken in hun Rational Economic Man (1975), hetzelfde op.
Deze auteurs zijn tegen de gangbare economie. De reden daarvan ligt niet
in het apriorisme of Modell-Platonismus als zodanig van de economie, doch
veel meer ín het feit dat het gangbare apriori zodanig is dat het macht
irrelevant, want exogeen maakt t.a.v. economiebeoefening.
Nell en Hollis pleiten dan ook niet voor een falsificationisme doch voor
een ander apriori, een andere objectbepaling van de economie. Met een be-
roep op Descartes en de meetkunde als voorbeeld stellen zij dat de plausi-
biliteit van een economische theorie uiteindelij afhankelijk is van haar
definities en axiomata. Deze bestaan naast logische cons[anten uit wat zij
"reële definities" noemen, dus definities die wezenlijke eigenschappen van
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de verschijnselen uitdrukken, d.w.z. eigenschappen "without which the
thing could not be what it is" of "... what it must have, if it is to con-
tinue to exist" (p. 178). In de ogen van Nell en Hollis zijn deze reële
definities "evident". In die zin hebben we dus te maken met een aprioris-
me, dat zich niet formeel van dat van Robbins onderscheidt, maar wel mate-
rieel. Zij hebben nl. grote kritiek op het gangbare apriori, te weten dat
van de "rational economic man", vanwege de daarmee verbonden uitsluitingen
op het niveau van maatschappelijke macht, ínstituties e.d. Daarvoor in de
plaats pleiten zij voor het apriori van de "materiële reproduktie", waar-
van suteurs als Ricardo, Marx, Sraffa uit zouden gaan omdat dat met een
andere opvatting van macht verband zou houden, die maatschappelijk gespro-
ken veel meer relevant is.
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