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Samenvatting "'Het meest waardevolle van alle Kapitaal'. 
Een gender lezing van economische teksten" 

door Edith Kuiper 

Het proefschrift is heeft tot doel een lees- en benaderingswijze van economische teksten te 
ontwikkelen, waarmee de geseksueerdheid van (historische) economische teksten 
geanalyseerd kan worden. Alleen al het lezen van economische teksten vanuit een 
feministisch perspectief - 'as a woman' - blijkt inzicht te geven in de wijze waarop inhoud en 
betekenis wordt gegeven aan de verschillen tussen mannen en vrouwen en aan 'mannelijkheid' 
en 'vrouwelijkheid'. In economische teksten speelt echter het gebruik van geaccepteerde 
economische concepten en theorieën een aanzienlijke rol in het reproduceren en construeren 
van gender. Het geseksueerde karakter van deze concepten zelf is echter niet direct uit hun 
inhoud of gebruik af te lezen. In het proefschrift wordt een theoretisch kader ontwikkeld en 
toegepast om de geseksueerdheid van deze concepten en hun bijdrage aan de reproductie en 
constructie van gender te onderzoeken en aan te geven. 

Het proefschrift bestaat uit vier delen, deel I: Inleiding, deel II: Lezen als een vrouw, deel III: 
een theoretisch kader voor het analyseren van de relatie Gender & de economische 
wetenschap en de toepassing ervan op historische economische teksten, en deel IV: Evaluatie 
en conclusies. 
Het proefschrift behandelt als centrale onderzoeksvraag 'Zijn economische teksten 
geseksueerd? Zo ja, hoe and wat maakt dat uit? Deze probleemstelling wordt ontwikkeld in 
deel I (Hoofdstuk 1) & deel II (Hoofdstuk 2 & 3). 

Deel I, Hoofdstuk 1 geeft de positionering van dit onderzoek en de definitie en omschrijving 
van centrale concepten, zoals 'sekse', 'gender' en 'hiërarchisch and asymmetrisch dualisme'. In 
dit hoofdstuk wordt tevens de centrale vraag uitgewerkt in een vijftal deelvragen: 
- zijn economische teksten verbonden met biologische en/of culturele concepten van 

verschillen tussen mannen en vrouwen and zo ja, hoe'? 
- hoe worden 'vrouwelijkheid' en 'mannelijkheid' inhoud gegeven in economische teksten? 
- hoe kunnen we de veranderende verhouding tussen gender en de economische 

wetenschap, in het bijzonder economische teksten, conceptualiseren? 
- wat is het effect van de toegepaste concepten van de verschillen tussen mannen en 

vrouwen op de economische inhoud van de geanalyseerde tekst? 
- hoe kan een feministisch perspectief en/of een gender bewuste benadering bijdragen aan 

(het lezen van) economische teksten? 
De beantwoording van deze deelvragen komt in de diverse hoofdstukken aan de orde. Het 
onderzoek strekt zich uit over een aantal (deel-)vakgebieden: de filosofie en de geschiedenis 
van het economische denken, gender- en vrouwenstudies en feministische economie. Het 
hoofdstuk sluit af met een beschrijving van de opzet en de structuur van het boek. 



Deel II bestaat uit twee hoofdstukken met daarin een eerste lezing van respectievelijk Gary 
Becker's boek 'Treatise on the Family' (1981) (Hoofdstuk 2) en John Pencavel's 'Labor Supply 
of Men: A Survey', uit het Handbook of Labor Economics (1986) (Hoofdstuk 3). Beide 
teksten worden gelezen en geanalyseerd vanuit een feministisch perspectief. 

De redenering van Becker wordt door zijn boek heen gevolgd waarbij vooral aandacht wordt 
besteed aan de wijze waarop hij zijn centrale argumenten ontwikkeld en daarbij inhoud geeft 
aan sekseverschillen. Becker begint zijn boek met de theorie van het consumptiegedrag en de 
gelijkheid van man en vrouw (gelijkheid in de zin van identiek) als economische agenten. Op 
basis hiervan construeert hij zijn model van de arbeids- en tijdsverdeling binnen het gezin. Het 
hoofdstuk geeft aan dat Becker een biologisch concept van verschillen tussen mannen en 
vrouwen, en een masculien perspectief hanteert. De wijze waarop Becker verband legt tussen 
'huishoud- en andere activiteiten' en vrouwen enerzijds en 'markt- en andere activiteiten' en 
mannen anderzijds, en zijn onderscheid tussen de waarde van tijd besteed aan 
marktactiviteiten en huishoudactiviteiten, maakt het voor Becker mogelijk om te komen tot 
een verklaring van de (relatieve) waarde van tijd besteed aan het huishouden en het 
marktgedrag van mannen en vrouwen. In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe Becker door 
zijn boek heen gender construeert als complementair, hiërarchisch en asymmetrisch dualisme, 
en dat hij de specialisatie in enerzijds de tijd besteed aan marktactiviteiten en anderzijds de 
tijdsbesteding binnen het huishouden postuleert als zijnde gebaseerd op een biologisch 
concept van de verschillen tussen mannen en vrouwen Daarnaast zijn het zijn gebruik van 
abstracte redeneringen, van uitsluitend bevestigende empirische data en de herdefiniëring van 
wat Becker aanduidt als 'basis economische vooronderstellingen' en andere economische 
concepten op basis waarvan hij komt tot een universele economische theorie van het gezin. 
De productieve bijdrage van vrouwen aan het gezin wordt niet getheoretiseerd, maar 
daarentegen verdwijnt door het boek heen van tafel. 

Hoofdstuk 3 bevat een analyse van het overzichtsartikel van John Pencavel, 'The Labor 
Supply of Men: A Survey' , het eerste hoofdstuk van het 'Handbook of Labor Economics' 
(1986) (Layard & Ashenfelter, red.). De lezing van het artikel brengt aan het licht dat 
Pencavel, gelijk Becker, een biologisch concept van de verschillen tussen mannen en vrouwen 
en redeneert vanuit een masculiene perspectief. In dit hoofdstuk komt vooral naar voren dat 
Pencavel een dualistische benadering hanteert bij zijn bespreking van data en zogenaamde 
'stylized facts', van theorievorming en recent onderzoek, waardoor hij door het artikel heen 
een specifiek gedragsmodel als norm construeert voor arbeidsmarktgedrag in het algemeen. 
Dit model komt overeen met het beeld van de witte, Amerikaanse middelbare man, met een 
(huis-)vrouw en kinderen thuis. Pencavel koppelt dit model vervolgens aan 'het rationele 
economische individu' zoals dat in de theorie als uitgangspunt wordt genomen. Zoals 
Pencavel ook zelf aan geeft, wordt binnen dit onderzoeksveld de theorie niet alleen nauwelijks 
getest - de theorie zou het niet overleven - maar is dit model ook beperkt is waar het gaat om 
het voorspellen van gedrag van andere groepen dan de normgroep. De theoretische en 
praktische structuur van het Handbook, waarvan Pencavel's tekst het eerste hoofdstuk is, en 
het onderzoek dat in het veld wordt verricht, leveren Pencavel het benodigde materiaal en 
tegelijkertijd ook de grenzen waarbinnen hij moet werken. 



Beide teksten blijken niet alleen een biologisch concept van sekseverschillen te hanteren, 
maar door de wijze waarop in deze teksten gebruik wordt gemaakt van bestaande en 
geaccepteerde economische theorie reproduceren en construeren ze tevens een hiërarchische 
en asymmetrisch opvatting van gender. Om de geseksueerdheid van teksten zoals die van 
Becker en Pencavel goed te kunnen analyseren is het daarom nodig meer te weten over het 
geseksueerde karakter van de theorievorming en concepten waar deze economen gebruik van 
maken. 

In de volgende drie hoofdstukken die samen deel III vormen, wordt de theorievorming over 
de relatie tussen gender en de economische wetenschap uitgewerkt. In dit deel komt daarmee 
de derde (deel-)onderzoeksvraag 'hoe kunnen we de veranderende verhouding tussen gender 
en de economische wetenschap, in het bijzonder economische teksten, conceptualiseren?' aan 
de orde. In hoofdstuk 4 wordt een theoretisch kader ontwikkeld en toegepast in de 
hoofdstukken 5 & 6. 

Het theoretische kader dat in Hoofdstuk 4 wordt ontwikkeld steunt op een aantal 
uitgangspunten, namelijk het onderkennen van a) het sociale en historische karakter van de 
economische wetenschap, b) het feit dat economische teksten zijn niet alleen een resultaat van 
onderhandelingen over de definitie van gender en economische concepten, maar ook de 
grenzen bepalen waarbinnen andere teksten inhoud krijgen, en de binnen de economische 
wetenschap (impliciet) gehanteerde definities van 'mannelijkheid' en 'vrouwelijkheid' kunnen 
verschillen van die in de samenleving in het algemeen, en c) het proces van de standaardisatie 
en acceptatie van geseksueerde concepten in de economische wetenschap. Acceptatie gaat 
samen met standaardisatie, dat wil zeggen dat wanneer acceptatie van data, concepten en 
theorieën (binnen bepaalde kring) plaatsvindt, het expliciete karakter van de contextuele 
sociale, politieke (gender) lading verdwijnt en deze data, concepten en theorieën de status van 
objectief feit, concept en/of theorie verkrijgen. 

In de sociale context wordt gender onderscheiden op niveau van symbolen, van concepten en 
taal, van sociale structuur, en op het niveau van de opvattingen over identiteit. Binnen de 
context van de (economische) wetenschap worden dezelfde niveaus onderscheiden. Op al 
deze niveaus wordt gender - als dan niet als machtsmiddel - gezien als onderwerp van 
voortdurende herdefiniëring en onderhandeling, waarbij opvattingen van gender elkaar 
kunnen versterken dan wel tegenspreken. De uiteindelijke uitkomst hiervan is niet te 
voorspellen, maar slechts a posteriori vast te stellen. 

Dit theoretische kader wordt tenslotte geoperationaliseerd en vervolgens toegepast in the 
analyse van centrale historische teksten in de geschiedenis van het economische denken in 
hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6. Deze beide hoofdstukken behandelen niet alleen de eerste twee 
onderzoeksvragen over het gebruik van het sex/gender onderscheid en masculien perspectief, 
maar gaan ook nader in op de vierde onderzoeksvraag over het effect van de gehanteerde 
concepten van sekseverschillen en opvatting van gender op de inhoud van economische 
teksten. 

Hoofdstuk 5 bevat een analyse van een reeks teksten van William Petty (1623-1687) en van 
twee teksten van Adam Smith (1723-1790). Beide grondleggers van de economische 



wetenschap blijken in hun teksten een biologisch concept van sekseverschillen en een 
masculien perspectief te hanteren (zoals overigens alle hierna behandelde economen). Uit de 
analyse blijkt onder meer dat Petty (die als een van de eerste economen een vrij 
onafhankelijke academische en sociale positie innam) gebruik maakt van referenties aan (de 
dan nog schaarse) autoriteiten op wetenschappelijk gebied zoals Francis Bacon, zich richt op 
de machthebbers van zijn tijd en (hetgeen hij ziet als) hun vragen, en in zijn waardetheorie 
gebruik maakt van een basismetafoor als 'Labor is the Father and Land the Mother'. Bij zijn 
gebruik van data en definitie van beroepen sluit hij aan en maakt hij gebruik van de bestaande 
genderstructuur: hij refereert slechts bij uitzondering aan vrouwen en hun productieve arbeid, 
en spreekt voornamelijk over mannen en hun activiteiten. Wanneer hij theoretiseert en zich 
uitspreekt op abstract niveau refereert hij aan mannen. De diverse lagen in Petty's teksten 
waarop gender gereproduceerd en geconstrueerd wordt komen aan de orde. Hier wordt 
duidelijk hoe Petty's gebruik van gender op deze niveaus elkaar tegenspreken, maar toch met 
name elkaar versterken, hetgeen implicaties heeft voor de economische berekeningen in de 
betreffende teksten. 

Een eeuw later, definieert Adam Smith de moraliteit van de man (The Theory of Moral 
Sentiments (1759), dat als uitgangspunt fungeert voor zijn economische verhandeling An 
Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776). De academische en 
sociale verschuivingen in het conceptualiseren van God, Natuur, de Mens, Arbeid, Kapitaal, 
e.d. zijn zichtbaar in de teksten van Smith. De sociale politieke veranderingen in de positie 
van vrouwen in Engeland komen alleen indirect aan de orde. Smith maakt veelvuldig gebruik 
van gender dichotomieën zoals die inmiddels binnen andere wetenschappen zijn 
gestandaardiseerd. Refererend hieraan, en aan de veranderende sociale praktijk, definieert 
Smith concepten zoals moreel gedrag, deugd, arbeid, productiviteit vanuit een masculien 
perspectief, en schildert zo een samenleving die gebaseerd is op marktrelaties, waarin het 
gezin en daarmee ook vrouwen uit het zicht zijn, zo niet overbodig zijn geworden. 

Hoofdstuk 6 bevat een analyse van teksten van William Stanley Jevons (1835-1882) en Alfred 
Marshall (1842-1924). Deze grondleggers van de neoklassieke economische theorie, hanteren 
eveneens een masculien perspectief bij het herdefiniëren van gender en de economische 
wetenschap. Waar Jevons zich in zijn boek Theory of Political Economy (1871) expliciet afzet 
tegen de bestaande theoretische traditie van Ricardo en Mill en de wetenschappelijke basis 
van de economische wetenschap als logisch en wiskundig herdefinieert, positioneert Marshall 
zich duidelijk binnen de economisch wetenschappelijke traditie. Voor beiden betekent dit dat 
zij het masculiene karakter van de economische wetenschap opnieuw bevestigen: Jevons 
herdefinieert op meta/filosofisch niveau de hiërarchische en asymmetrische opvatting van de 
relatie Mens-Natuur in een dualistisch logisch systeem; op conceptueel-theoretisch niveau 
definieert hij de economische agent opnieuw naar het model van de mannelijke arbeider, 
waarbij de morele overwegingen met het gezin worden verbonden, en daarmee buiten de 
analyse worden geplaatst. Huishoudelijke arbeid (van de man) wordt opgevat als kapitaal. 
In zijn Principles of Economics (1890) verschuift Marshall het zwaartepunt van de 
economische wetenschap van productie naar consumptie en van het onderzoek naar welvaart 
naar de activiteiten van mannen in hun openbare, zakelijke leven. Ook bij Marshall zien we de 
gelaagdheid terug, waarbij de traditionele definitie van de relatie tussen de Mens ('Man') en de 
(controle over de) Natuur, de basis vormt. Voor Marshall is de bijdrage van vrouwen aan het 



gezin het meest waardevolle kapitaal, maar dit is voor hem geen reden tot nadere analyse of 
theoretisering van deze arbeid. 

Deel IV worden de bevindingen uit deel I, II & III samengebracht geëvalueerd. In Hoofdstuk 
7 worden de teksten die in de hoofdstukken 2 & 3 aan de orde kwamen nogmaals onderzocht, 
nu met behulp de resultaten uit deel III. Waar hoofdstuk 7 vooral de bruikbaarheid en 
vruchtbaarheid van het theoretisch kader beproeft, evalueert hoofdstuk 8 het hele proefschrift 
en wordt dit hoofdstuk afgesloten met conclusies en suggesties voor verder onderzoek. Het is 
in dit laatste hoofdstuk dat de laatste onderzoeksvraag aan de orde komt, namelijk 'hoe een 
feministisch perspectief en/of gender bewuste benadering een bijdrage leveren aan (het lezen 
van) economische teksten?' 

In Hoofdstuk 7 worden de teksten van Becker en Pencavel opnieuw onderzocht, nu met 
behulp van het theoretisch kader uit hoofdstuk 4 en tegen de achtergrond van de bevindingen 
van de teksten van Petty, Smith, Jevons en Marshall. Als de teksten dan Becker en Pencavel 
in hun historische en academische context worden geplaatst blijken ook deze teksten op 
diverse niveaus opvattingen van gender te reproduceren en te construeren. Dit gebeurt 
voornamelijk binnen de grenzen van gestandaardiseerde concepten en theorieën, vanuit een 
masculien perspectief waarbij hetgeen als 'vrouwelijk' wordt neergezet wordt uitgesloten. Ook 
wanneer we kijken naar de herziene editie van Becker's boek (1991), zien we dat Becker hier 
opnieuw gender en de economische wetenschap herdefinieert vanuit een masculien 
perspectief. De laatste editie van het Handbook for Labor Economics (1999) levert eveneens 
geen herziening van de definitie van het basismodel van de arbeidsmarkttheorie, dat is op het 
arbeidsmarkt gedrag van (witte Amerikaanse) mannen. 

Hoofdstuk 8 geeft een samenvatting van het proefschrift en de conclusies op theoretisch en 
empirisch vlak. De evaluatie van het analytisch kader geeft aan dat dit kader goede 
mogelijkheden biedt voor verdere analyse, ook waar het gaat om kwesties als klasse en 
etniciteit. De toepassing van dit kader op een lange periode van bijvoorbeeld 400 jaar, zoals 
hier is gebeurd, heeft behalve de gebruikelijke nadelen ook voordelen vooral waar het gaat om 
het kunnen laten zien van de verschuivingen ten aanzien van gender. Dit theoretisch kader 
maakt het tevens mogelijk om de verbanden tussen de diverse niveaus waarop gender kan 
worden onderscheiden in kaart te brengen en het onderzoek gestructureerd uit te voeren, 
waardoor in dit proefschrift diverse onverwachte aspecten naar voren kwamen. 
Als empirisch resultaat kwam uit de teksten naar voren dat alle onderzochte economen een 
biologische concept van sekseverschillen hanteerden en hun economische theorie 
ontwikkelden vanuit een masculien perspectief. Veel sterker dan verwacht was de mate 
waarin vrouwen van de teksten werden uitgesloten. Waar enkele economen, met name Jevons, 
Marshall en Becker aangaven dat huishoudelijke arbeid of de bijdragen aan het gezin 
belangrijk bijdraagt aan de economie, komt geen van deze economen er toe deze aspecten 
meer dan marginaal uit te werken en in hun economische theorievorming te integreren. De 
kritiek en theorievorming die in de afgelopen decennia heeft plaatsgevonden is niet of 
nauwelijks tot de mainstream economische theorievorming doorgedrongen, zelfs niet op een 
gebied als de arbeidseconomie. 
Op theoretisch gebied wordt in dit laatste hoofdstuk een aanzet gedaan voor verdere 



theorievorming. Hierbij wordt gewezen - zij het op basis van de analyse van een beperkte 
hoeveelheid economische teksten - op het voorkomen van een mechanisme waarbij de 
historische verbondenheid van (economische) wetenschap met de definitie van het Moderne 
subject, het proces van de standaardisatie van economische concepten en theorieën en de 
doelstelling van objectieve kennis van wetenschap. Dit leidt tot het telkens opnieuw 
reproduceren van het masculien karakter van deze wetenschap en bemoeilijkt daarmee het 
theoretiseren van het economisch gedrag van vrouwen en het ontwikkelen van een 
evenwichtige kijk op de economische werkelijkheid. 
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