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Samenvatting in het Nederlands 

 

Dit proefschrift handelt over de invloed van twee psychologen, Daniel Kahneman en 

Amos Tversky, op de economische wetenschap in de afgelopen dertig jaar. Het is 

daarmee een historisch onderzoek naar de interactie tussen twee 

wetenschapsgebieden, de economie en de psychologie. Dat leidt meteen tot een eerste 

probleem, want hoe beschrijft men de interactie van twee culturen die verschillend 

naar de wereld, elkaar en de mens kijken? Om hier grip op te krijgen introduceer ik in 

het eerste, inleidende hoofdstuk Peter Galison’s gebruik van het begrip ‘disunity.’ 

Disunity laat zich hier het beste vertalen als disharmonie. Economie en psychologie 

hebben veel met elkaar te maken en theorieën, instrumenten en experimentele 

resultaten reizen soms van de één naar de ander. Maar dat wil niet zeggen dat de twee 

één harmonieus geheel vormen. Het gebruik van de andere wetenschap dient altijd een 

specifiek doel binnen de eigen wetenschap en theorieën, instrumenten en 

experimentele resultaten die van de één naar de ander reizen verliezen in dit proces 

een gedeelte van de betekenis die ze in de wetenschap hadden waar ze vandaan 

komen, en krijgen nieuwe betekenis in de wetenschap van bestemming.  

 Met dit algemene raamwerk begint het tweede hoofdstuk met de mathematisch 

psychologen en keuzegedrag onderzoekers (behavioral decision researchers) aan de 

Universiteit van Michigan in de jaren 1950 en 1960. In deze periode was de 

Universiteit van Michigan het centrum van de Amerikaans psychologie. Het huisde 

onder andere het Institute for Social Research (ISR), Clyde Coombs’ Michigan 

Mathematical Program, en Ward Edwards’ Engineering Psychology Laboratory en het 

daaraan gekoppelde keuzegedrag onderzoek (behavioral decision research). Ik laat 

zien dat cruciaal voor de mathematische psychologie en keuzegedrag onderzoekers 

een tweezijdige interpretatie van psychologie was. Omdat de menselijke perceptie van 

de wereld afwijkt van de objectieve werkelijkheid is het noodzakelijk een theorie te 

ontwikkelen over hoe de mens die objectieve werkelijkheid waarneemt. Dit was de 

ene kant van psychologie. Maar aangezien meten uiteindelijk de keuze van het subject 

is tussen twee stimuli, was psychologie tegelijkertijd een onderzoek naar menselijk 

keuzegedrag. Met andere woorden, in de psychologie van Coombs’ mathematische 

psychologie en Edwards’ keuzegedrag onderzoek gebruikte men de mens als 

meetinstrument om menselijke keuzegedrag te meten.  
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 Deze tweezijdige interpretatie van psychologie als het gebruik van een 

meetinstrument om datzelfde meetinstrument te onderzoeken werd problematisch toen 

duidelijk werd dat het meetinstrument zich niet gedroeg zoals het zich zou moeten 

gedragen. Dit was het probleem waar Tversky mee worstelde. Tversky moest kiezen 

tussen twee kwaden: Of zijn experimentele resultaten die lieten zien dat menselijk 

keuzegedrag vaak irrationeel is waren ongeldig, en de theorie van menselijk 

keuzegedrag toch in orde; of de experimentele resultaten waren geldig en de theorie 

fundamenteel onjuist. De laatste conclusie echter, zou eveneens meettheorie als basis 

voor de hele wetenschap ongeldig verklaren, een conclusie die Tversky niet zomaar 

bereid was te trekken. Kahneman bood een uitweg met de interpretatie dat er met de 

meettheorie en dus met de theorie van menselijk keuzegedrag niets mis was, maar dat 

dit een theorie was voor optimaal keuzegedrag waar daadwerkelijk, alledaags 

keuzegedrag op een voorspelbare manier van afweek. Aldus waren de experimentele 

resultaten geldig, terwijl tegelijkertijd de theorie voor meten en keuzegedrag 

behouden kon worden.  

 In het derde hoofdstuk behandel ik het werk van Kahneman en Tversky in de 

periode voor hun gezamenlijke onderzoek. Tversky deed onderzoek voor zijn PhD in 

de vroege jaren 1960 aan de Universiteit van Michigan. Zijn twee begeleiders waren 

Coombs en Edwards, en Tversky’s onderzoek is een synthese van Coombs’ 

mathematische psychologie en Edwards’ keuzegedrag onderzoek. Tegen het einde 

van de jaren 1960 echter, worstelde Tversky steeds meer met de spanning tussen 

Leonard Savage’s a priori keuzeaxioma’s en het keuzegedrag van subjecten dat hij 

waarnam in zijn experimenten. Kahneman had een andere achtergrond. Sterk 

beïnvloed door zijn werk voor het Israëlische leger dat hij als student psychologie 

uitvoerde, concentreerde hij zich op de psychologie van cognitieve vergissingen. 

Kahneman liet zien dat alhoewel wij mensen denken dat we onze cognitie, onze 

hersenen, in het dagelijks leven goed gebruiken, dit allesbehalve het geval is en we 

systematisch cognitieve vergissingen maken. 

 De lange en succesvolle samenwerking tussen Kahneman en Tversky begon in 

1969. De meest productieve periode waren de jaren 1970, die de basis legden voor 

hun roem in de psychologie, economie, en daarbuiten. In het vierde hoofdstuk zet ik 

Kahneman en Tversky’s onderzoek uit de jaren 1970 uiteen, waarin ik laat zien hoe 

Kahneman’s psychologie van cognitieve vergissingen een oplossing bood voor 

Tversky’s worsteling met Savage’s a priori axioma’s en de experimentele 
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afwijkingen daarvan. Kahneman’s oplossing was om de normatieve en descriptieve 

toepassing van de theorie rigoureus te scheiden. Daardoor konden Savage’s a priori 

axioma’s als normatieve regels voor keuzegedrag behouden blijven, terwijl 

tegelijkertijd de experimentele resultaten als descriptief bewijs konden dienen voor 

het feit dat menselijk keuzegedrag systematisch afwijkt van de norm. In 1979 

culmineerde Kahneman en Tversky’s onderzoek in “Prospect Theory: An Analysis of 

Decision under Risk,” een artikel dat beschrijft hoe en waarom menselijk gedrag 

afwijkt van de norm. Prospect theory werd gepubliceerd in Econometrica en was 

expliciet bedoeld om ook de economen te overtuigen van de nieuwe psychologische 

benadering. In het artikel stelden Kahneman en Tversky dat economen en 

psychologen de verwachte nutstheorie (expected utility theory) op dezelfde manier 

gebruikten en betoogden daarmee impliciet dat economie en psychologie verbonden 

waren in één grote gedragswetenschap. 

 In hoofdstuk vijf laat ik zien hoe economen reageerden op prospect theory. Er 

vallen twee belangrijke reacties te onderscheiden, elk met hun eigen geschiedenis. 

Experimenteel economen zoals Vernon Smith bevestigden en accepteerden de 

experimentele resultaten, maar verwierpen elke oplossing, inclusief prospect theory, 

die de verwachte nutstheorie slechts aanpaste aan de nieuwe resultaten. Daarnaast 

concludeerden de experimenteel economen dat de resultaten van de psychologen het 

belang van de markt als een instituut dat over de tijd menselijk keuzegedrag naar een 

rationeel evenwicht stuurt alleen maar benadrukte. Financieel economen zoals 

Richard Thaler aan de ander kant accepteerden de experimentele resultaten van de 

psychologen eveneens, maar zagen ze als bewijs voor de waargenomen 

irrationaliteiten van financiële markten. Daarnaast haalden deze financieel economen 

Kahneman en Tversky en hun propsect theory binnen als de belangrijkste, zo niet de 

enige oplossing voor het theoretische gat dat was gevallen. Dit leidde tot de creatie 

van een nieuw gebied in de financiële economie, genaamd ‘behavioral finance.’ De 

reden voor het snelle succes van prospect theory was dat het de financieel economen 

een elegante weg uit de problemen bood. Het normatief-descriptief onderscheid 

zorgde ervoor dat de traditionele, neoklassieke modellen uit de economie gehandhaafd 

konden blijven als de normatieve theorie, terwijl tegelijkertijd een descriptief 

alternatief werd geboden dat maar weinig verschilde van de eerdere theorieën en dus 

makkelijk in de economie kon worden opgenomen. 
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 In de late jaren 1980 en vroege jaren 1990 begonnen Thaler en zijn 

volgelingen hun benadering ook toe te passen op vraagstukken buiten de financiële 

economie. Het nieuwe, verbrede onderzoeksgebied groeide snel en werd in 1994 

officieel gedragseconomie (behavioral economics) gedoopt. In het zesde hoofdstuk 

beschrijf ik de geschiedenis van de gedragseconomie in de jaren 1990 en 2000. Met 

behulp van de voorbeelden van onderzoek naar intertemporele keuze (intertemporal 

choice) en ontstane voorkeuren (emerging preferences) laat ik zien dat de 

gedragseconomen vele manieren onderzochten om nieuwe descriptieve theorieën te 

bouwen, maar uiteindelijk altijd trouw bleven aan het oorspronkelijk raamwerk van 

Kahneman en Tversky. Geleidelijk werden de predicaten normatief en descriptief 

vervangen door volledige rationaliteit (full rationality) en beperkte rationaliteit 

(bounded rationality). Dit stelde gedragseconomen onder ander in staat om hun eigen 

visie op economisch beleidsadvies te ontwikkelen onder de kop van ‘paternalisme.’ 

 Al deze verschillende ontwikkelingen droegen bij aan de gestage groei van de 

gedragseconomie tot een stabiel, helder omschreven en dominant economisch 

onderzoeksprogramma. Maar het maakte ook duidelijk hoe gedragseconomen hun 

programma onderscheidden van andere economische onderzoeksprogramma’s en 

andere wetenschappelijk disciplines. Gedragseconomen begonnen met name hun 

programma te onderscheiden van de experimentele economie en van de psychologie. 

Dit lijkt enigszins schizofreen. Gedragseconomen definieerden hun programma als 

een verrijking van de economie met behulp van de psychologie, maar definieerden het 

tegelijkertijd nadrukkelijk als iets anders dan psychologie. En gedragseconomen 

maakten veelvuldig gebruik van experimenten en claimden het werk van Herbert 

Simon als belangrijke voorganger, maar onderscheiden gedragseconomie 

tegelijkertijd nadrukkelijk van experimentele economie, dat andere economische 

programma dat experimenten gebruikt en zichzelf als werkend in de Simon-traditie 

beschouwde. 

 Hoe moeten we deze schijnbare schizofrene in de gedragseconomie begrijpen? 

In het zevende en laatste hoofdstuk toon ik aan dat de geschiedenis beschreven in dit 

proefschrift laat zien hoe economen delen van de psychologie hebben gebruikt om de 

economische wetenschap te herdefiniëren. De reis van theorieën, methodes en 

experimentele resultaten van psychologie naar economie was nooit een neutraal 

proces dat theorieën, methodes en resultaten ongemoeid liet. In tegendeel, ze verloren 

een deel van hun psychologische connotatie en kregen er nieuwe economische 
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connotatie voor terug. Illustratief in dit verband is de geschiedenis van experimentele 

economie en gedragseconomie, die beiden zeer verschillende nieuwe connotaties 

gaven aan de psychologische theorieën, methoden, en resultaten. Experimentele 

economie en gedragseconomie gebruikten de psychologie om naar eigen inzicht, en 

op geheel eigen wijze de economische wetenschap te herdefiniëren. Daarmee laat dit 

proefschrift niet alleen zien dat theorieën, methoden, en experimentele resultaten die 

van de psychologie naar de economie reisden geen stabiele entiteiten waren, het 

benadrukt eveneens dat de definitie van wat de economische wetenschap is verre van 

constant is. Om die reden kan de geschiedenis van de interactie tussen economie en 

psychologie alleen begrepen worden door ze te zien als disharmonische culturen.    

 



 

 

 

176 
 
 

 

The Tinbergen Institute is the Institute for Economic Research, which was founded 
in 1987 by the Faculties of Economics and Econometrics of the Erasmus University 
Rotterdam, University of Amsterdam and VU University Amsterdam. The Institute 
is named after the late Professor Jan Tinbergen, Dutch Nobel Prize laureate in 
economics in 1969. The Tinbergen Institute is located in Amsterdam and 
Rotterdam. The following books recently appeared in the Tinbergen Institute 
Research Series: 
 

405. M.Â. DOS REIS PORTELA, Four essays on education, growth and 
 labour economics. 

406. S.S. FICCO, Essays on imperfect information-processing in economics. 
407. P.J.P.M. VERSIJP, Advances in the use of stochastic dominance in asset  
  pricing. 

408. M.R. WILDENBEEST, Consumer search and oligopolistic pricing:  
  A theoretical and empirical inquiry. 

409. E. GUSTAFSSON-WRIGHT, Baring the threads: Social capital, 
 vulnerability and the well-being of children in Guatemala. 

410. S. YERGOU-WORKU, Marriage markets and fertility in South Africa 
 with comparisons to Britain and Sweden. 

411. J.F. SLIJKERMAN, Financial stability in the EU. 
412. W.A. VAN DEN BERG, Private equity acquisitions. 
413. Y. CHENG, Selected topics on nonparametric conditional quantiles and 

 risk theory. 
414. M. DE POOTER, Modeling and forecasting stock return volatility and 

 the term structure of interest rates. 
415. F. RAVAZZOLO, Forecasting financial time series using model 

 averaging. 

416. M.J.E. KABKI, Transnationalism, local development and social 
 security: the functioning of support networks in rural Ghana. 

417. M. POPLAWSKI RIBEIRO, Fiscal policy under rules and restrictions. 
418. S.W. BISSESSUR, Earnings, quality and earnings management: the 

 role of accounting accruals. 

419. L. RATNOVSKI, A Random Walk Down the Lombard Street: Essays on  
  Banking. 

420. R.P. NICOLAI, Maintenance models for systems subject to measurable  
   deterioration. 

421. R.K. ANDADARI, Local clusters in global value chains, a case study of 
  wood furniture clusters in Central Java (Indonesia). 

        422.       V.KARTSEVA, Designing Controls for Network Organizations: A 
 Value- Based Approach.  

        423.        J. ARTS, Essays on New Product Adoption and Diffusion. 
        424.      A. BABUS, Essays on Networks: Theory and Applications. 
        425.      M. VAN DER VOORT, Modelling Credit Derivatives. 
        426.      G. GARITA, Financial Market Liberalization and Economic Growth. 
        427.      E.BEKKERS, Essays on Firm Heterogeneity and Quality in 

 International Trade. 

        428.      H.LEAHU, Measure-Valued Differentiation for Finite Products of 
 Measures:  Theory and Applications. 

        429.  G. BALTUSSEN, New Insights into Behavioral Finance. 
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430. W. VERMEULEN, Essays on Housing Supply, Land Use Regulation 
 and Regional Labour Markets. 

431. I.S. BUHAI, Essays on Labour Markets: Worker-Firm Dynamics, 
Occupational Segregation and Workplace Conditions. 

432. C. ZHOU, On Extreme Value Statistics. 
433. M. VAN DER WEL, Riskfree Rate Dynamics: Information, Trading, 

and State Space Modeling.  
434. S.M.W. PHLIPPEN, Come Close and Co-Create: Proximities in 

pharmaceutical innovation networks. 
435. A.V.P.B. MONTEIRO, The Dynamics of Corporate Credit Risk: An 

Intensity-based Econometric Analysis. 

436. S.T. TRAUTMANN, Uncertainty in Individual and Social Decisions: 
Theory and Experiments. 

437. R. LORD, Efficient pricing algorithms for exotic derivatives. 
438. R.P. WOLTHOFF, Essays on Simultaneous Search Equilibrium. 
439. Y.-Y. TSENG, Valuation of travel time reliability in passenger 

transport. 
440. M.C. NON, Essays on Consumer Search and Interlocking Directorates. 
441. M. DE HAAN, Family Background and Children's Schooling Outcomes. 
442. T. ZAVADIL, Dynamic Econometric Analysis of Insurance Markets 

with Imperfect Information. 

443. I.A. MAZZA, Essays on endogenous economic policy. 
444. R. HAIJEMA, Solving large structured Markov Decision Problems for 

perishable-inventory management and traffic control. 

445. A.S.K. WONG, Derivatives in Dynamic Markets. 
446. R. SEGERS, Advances in Monitoring the Economy. 
447. F.M. VIEIDER, Social Influences on Individual Decision Making 

Processes. 

448. L. PAN, Poverty, Risk and Insurance: Evidence from Ethiopia and 
Yemen. 

449. B. TIEBEN, The concept of equilibrium in different economic traditions: 
A Historical Investigation. 

450. P. HEEMEIJER, Expectation Formation in Dynamic Market 

Experiments. 

451. A.S. BOOIJ, Essays on the Measurement Sensitivity of Risk Aversion 
and Causal Effects in Education. 

452. M.I. LÓPEZ YURDA, Four Essays on Applied Microeconometrics. 
453. S. MEENTS, The Influence of Sellers and the Intermediary on Buyers’ 

Trust in C2C Electronic Marketplaces. 

454. S. VUJIĆ, Econometric Studies to the Economic and Social Factors of 
Crime. 

 

   

  

 
 


