
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Rational and moral action : a critical survey of rational choice theory

de Jonge, J.P.R.

Publication date
2009
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Jonge, J. P. R. (2009). Rational and moral action : a critical survey of rational choice
theory. [Thesis, externally prepared, Universiteit van Amsterdam]. Univrsiteit van Amsterdam.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/rational-and-moral-action--a-critical-survey-of-rational-choice-theory(328cde7e-6ba7-482a-a376-fc78781a5d7d).html


 

 

637 

Samenvatting (Dutch summary) 
 
De rationele keuzetheorie ontstond als een economische 
beslissingsleer. Dat is niet zo vreemd omdat de economische 
wetenschap zich altijd al bezig hield met het keuzegedrag 
van economische actoren als consumenten en producenten. 
Het bijzondere van de rationele keuzetheorie is dat ze niet 
alleen toegepast wordt op wat wel de economische 'sfeer' of 
het economische 'domein' genoemd wordt, maar ook 
daarbuiten. Deze verbreding van het toepassingsgebied van 
een oorspronkelijk economische theorie werd ingeluid met 
een beroemd essay van Lionel Robbins waarin hij de 
economische wetenschap definieerde als de wetenschap die 
het menselijk gedrag bestudeerd als de relatie tussen 
doeleinden en schaarse, alternatief aanwendbare, middelen. 
Hij definieerde de economische wetenschap dus niet op basis 
van een domein, maar als een alom tegenwoordig aspect van 
het menselijk handelen, namelijk schaarste. Hiermee werden 
alle domeinen van het menselijk bestaan, de economische, de 
politieke, de sociale en de culturele, toegankelijk voor de 
economische wetenschap als een wetenschap die het 
economische aspect van alle handelingen bestudeert. Ze werd 
een theorie van het praktisch handelen. 
  Deze transformatie van de economische wetenschap werd 
niet door ieder toegejuicht. Onder de economen waren velen 
die vonden dat de economische wetenschap zich moest 
blijven richten op het bestuderen van marken, prijzen en 
hoeveelheden. Onder niet-economen bestond aversie tegen 
het gebruik van concepten ontleed aan de economische 
theorie. De vrees bestond dat de economische wetenschap als 
een soort imperialistische discipline de andere disciplines zou 
gaan overschaduwen. De rationele keuze theorie verspreidde 
zich in korte tijd naar andere disciplines. Daar werden  
varianten ontwikkeld die weliswaar de kernbegrippen 
(voorkeuren, beperkingen en een 'extremum principe') 
gemeen hebben, maar daarnaast variaties vertonen (bij 
sommige zijn de voorkeuren gegeven, bij andere niet, het 
'extremum principe' wordt soms afgezwakt of aangezet, om 
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een aantal voorbeelden te noemen).  
  Harsanyi heeft een aanzet tot een formulering van een 
algemene rationele keuze-theorie gegeven. Hij meende dat de 
rationele keuze-theorie uit drie in elkaar grijpende 
subtheorieën bestond: 
a) beslissingsleer, dit is de theorie van het individuele 

keuzegedrag onder condities van volledige en 
onvolledige informatie; 

b)  speltheorie, de theorie van strategisch gedrag van twee of 
meer actoren; 

c) ethiek, dat hij definieerde als de theorie van rationele 
waarde-oordelen. 

Met ethiek verwijst hij naar het utilisme, een ethische leer die 
gebruikt wordt als grondslag voor uitspraken over collectief 
welzijn.  
  Wat opvalt bij deze indeling is dat er geen verwijzing is naar 
de niet-bedoelde gevolgen van intentioneel handelen. Ook is 
er geen verwijzing naar een macro domein. Harsanyi 's 
constructie is geheel micro-georienteerd. Ten tweede 
verwaarloost Harsanyi de morele aspecten van individuele 
keuzes. Dit is een gevolg van het feit dat de doelstellingen 
van de actoren als gegeven worden beschouwd. Maar is het 
niet merkwaardig dat een theorie over keuzegedrag zich niet 
bezighoudt met de belangrijkste keuzes die mensen maken, 
de keuzes van hun doeleinden?  
  Als we de beslissingsleer en de speltheorie samenvatten als 
(de persoonlijke en de strategische aspecten van) het 
individuele keuzegedrag, dan valt Harsanyi's constructie 
uiteen in twee onderdelen: individueel keuzegedrag en 
sociaal keuzegedrag (ethiek). In de constructie zoals ik die in 
dit boek uiteenzet valt de rationele keuzetheorie uiteen in 
vier onderdelen: individueel keuze gedrag (deel I); de 
onbedoelde gevolgen van individuele keuzegedrag (deel II); 
de morele aspecten van het individueel keuzegedrag (deel 
III); en een vergelijkende analyse van ethische theorieën over 
welzijn en sociale rechtvaardigheid (deel IV).    
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Wat zijn de meest saillante observaties in deze vier delen? In 
deel I bespreek ik de verandering van de nutstheorie. Werd 
deze vroeger geassocieerd met Bentham's calculus van pijn 
en vreugde, naarmate het logisch positivisme steeds 
dominanter werd, werden verwijzingen naar niet 
observeerbare, psychische, uitingen uitgebannen. Dit 
resulteerde er in dat de nutsfunctie werd omgevormd tot een 
keuze-indicator oftewel een functie die voorkeuren ordent. 
Een rationele keuze moet sindsdien voldoen aan allerlei 
formele vereisten die vastgelegd zijn in de theorie van de 
verwachte opbrengsten ("expected utility theory"). Omdat 
alleen nog maar naar het keuzegedrag werd gekeken, en 
verwijzingen naar het proces van voorkeursordening buiten 
beeld bleven, werkte Samuelson de theorie uit dat de 
voorkeuren van actoren zich openbaren in de keuzes die zij 
maken (de "revealed preference theory"). De relatie tussen 
voorkeuren en keuzes is daarmee omgedraaid. In plaats van 
keuzes uit voorkeuren te verklaren worden voorkeuren uit 
keuzes verklaard. 
  Een van de voordelen van de rationele keuze theorie ten 
opzichte van andere economische theorieën is dat ze zich 
leent voor experimenten. In die experimenten bleek dat 
proefpersonen in een aantal situaties beslissingen nemen die 
in strijd zijn met de formele axioma's van de theorie van de 
verwachte nutsopbrengsten. Veel personen blijken zich risico-
mijdend op te stellen, dat wil zeggen dat zij niet naar het 
product van de verwachte nutsopbrengsten en de kansen op 
die opbrengsten kijken, maar naar de opbrengsten en kansen 
afzonderlijk. Zij verkozen een lage, zekere, opbrengst boven 
een hoge, onzekere opbrengst. Uit het risico mijdend gedrag 
kan worden afgeleid dat individuen zich willen beschermen 
tegen teleurstellingen. De botsing tussen waargenomen en 
voorspeld gedrag  resulteerde uiteindelijk in de opkomst van 
een alternatieve theorie (de "non-expected utility theory"), 
waarin mentale processen weer als verklarende variabelen 
zijn opgenomen.  In deze alternatieve benadering worden 
nutsopbrengsten opgesplitst in een deel dat gerelateerd is aan 
de uitkomsten van de handeling en een deel dat verbonden is 
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met de gevoelens die met de uitkomst samenhangen. 
Gevoelens van teleurstelling of vreugde, trots of schaamte en 
dergelijke. De nutsopbrengst is deels substantieel, deels 
symbolisch en beide onderdelen bepalen de mate van welzijn 
die een actor ondervindt.  
  Een veel besproken onderwerp in de rationele keuze theorie 
is of actoren  uitsluitend hun eigenbelang dienen. Hoewel 
ook deze aanname soms in experimenten wordt 
gelogenstraft, wordt toch gewoonlijk aangenomen dat een 
actor handelt uit eigenbelang. Dit betekent dat een actor die 
handelt ten behoeve van de belangen van derden, 
bijvoorbeeld vanuit een morele overtuiging, irrationeel 
handelt. Het is vanuit deze optiek niet verbazingwekkend dat 
de ethische leer die aan de rationele keuze theorie is 
verbonden, het utilisme, een instrumentele vorm van moreel 
handelen belichaamt. Men gedraagt zich moreel, bijvoorbeeld 
coöperatief, omdat dit wederzijds voordelig is. Om een niet-
instrumentele ethische leer met de rationele keuze theorie te 
kunnen verbinden moeten eerst de begrippen 'eigenbelang' 
en 'rationaliteit' van elkaar losgekoppeldworden; dwz dat het 
economisch subject dat alleen zijn eigen belangen dient 
vervangen wordt door een subject met een andere identiteit.  
Ik stel voor het zelfzuchtig economisch subject te vervangen 
door een rationeel subject en, in navolging van de Britse 
filosoof Parfit, het rationaliteitsbegrip te verbinden met de 
mate waarin reflectie een rol speelt bij de voorkeursordening. 
De behandeling van de normatieve (morele) aspecten van het 
handelen wordt hiermee vergemakkelijkt. 
  In deel II bespreek ik de onbedoelde gevolgen van 
individuele handelingen. Sinds Adam Smith is het 
gebruikelijk hiervoor de metafoor van de onzichtbare hand 
(de "invisible hand") te gebruiken.  Deze metafoor 'doet' twee 
dingen: ze stelt dat de handelingen van de talloze individuen 
die alleen hun eigenbelang dienen op de een of andere 
manier gecoördineerd worden én dat het totaal resultaat goed 
is voor iedereen. 
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Er bestaan twee opvattingen over de wijze waarop dit 
resultaat tot stand komt. De eerste is dat markten (het 
prijsmechanisme) voor dit optimale resultaat zorgen; de 
tweede is dat allerlei spontaan tot ontwikkeling gekomen 
instituties hiervoor zorg dragen. De theorie waarin het 
prijsmechanisme centraal staat (de algemene evenwichts-
theorie), heeft als bezwaar dat het een reductionistische 
theorie is, dwz dat zij alle verschijnselen/ gebeurtenissen wil 
verklaren uit het handelen van micro-actoren waartussen 
geen sociale relaties bestaan. Dit uitgangspunt (het methodo-
logisch individualisme) blijkt uiteindelijk een sta in de weg te 
zijn om de mogelijkheid van het bereiken van een stabiel 
algemeen evenwicht te kunnen beargumenteren.  Het vast-
houden aan een microfundering van macro verschijnselen is 
ook om een ander reden niet zinvol, namelijk omdat macro 
domeinen gekenmerkt worden door eigenschappen 
("emergent properties") die niet uit het handelen van 
geïsoleerde individuen kunnen worden verklaard.                                    
  Als alternatief voor het prijsmechanisme presenteer ik een 
institutionele benadering aan de hand van recente micro-
institutionele theoriën. De grondslag van deze theorieën is 
gelegd door Coase, die in zijn  transaktiekosten theorie 
uiteenzette dat het gebruik van het prijsmechanisme kosten 
met zich meebrengt en dat het daarom efficiënt kan zijn 
bedrijven op te richten. Williamson beweert, zich baserende 
op Coase, dat het in de institutionele theorie gaat om een 
vergelijkende analyse van beheersstructuren. Daarmee doelt 
hij op bedrijven en markten, maar er is geen reden waarom in 
zo'n analyse ook niet publieke beheersstructuren  betrokken 
zouden kunnen worden.  
  Er zijn meerdere theoretische stromingen die zich plaatsen 
binnen het micro-institutionele kader. Zij kunnen zo 
ingedeeld worden dat er twee, min of meer, samenhangende 
clusters ontstaan. Deze noem ik respectievelijk de neo-
institutionele theorie (die de eigendomsrechten theorie als 
kern heeft) en de nieuwe institutionele theorie (waarin de 
transactiekosten theorie centraal staat). De eigendomsrechten 
theorie (de "property rights school") beweert dat er eigenlijk 
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geen verschil is tussen markten en bedrijven, omdat het in 
feite alleen gaat een structuur van efficiënte prikkels. Op 
grond van deze twee stromingen onderscheid ik twee 
institutionele benaderingen van het keuzegedrag. De neo-
institutionele variant die ik de competitieve keuze theorie 
noem en die niet-markt-omgevingen beschouwd als quasi-
markten waar 'managed competition" mogelijk is. De nieuw 
institutionele variant noem ik de comparatieve keuze theorie, 
deze richt zich op de vergelijking van beheersstructuren.  
  De micro-institutionele theorie kent enige manco's. Zo 
worden instituties slecht gedefinieerd (er wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen markten en instituties of tussen 
organisaties en instituties) en ze is reductionistisch (ze is 
gebaseerd op het methodologisch individualisme). Ik werk 
daarom de grondbeginselen van de institutionele theorie 
verder uit, waarbij de belangrijkste ingreep is dat sommige 
instituties als exogenen verschijnen. Dit is het uitgangspunt 
van het institutioneel individualisme. Voor de 
theorievorming betekent dit dat niet verklaard hoeft te 
worden hoe instituties ontstaan, maar hoe ze zich hebben 
ontwikkeld (het gaat niet om het scheppen van de wereld, 
maar om het herscheppen ervan). Met behulp van het 
institutionele individualisme is een oplossing mogelijk voor 
het probleem dat instituties zowel producten zijn van 
menselijk handelen als voorwaarden voor het menselijk 
handelen. Dit is een probleem dat zich ook voordoet in de 
speltheorie. In de speltheorie gaat het onder meer om het 
vinden van unieke oplossingen voor strategische interacties. 
Deze oplossingen dienen als fundering van de hypothese dat 
sociale regels (instituties) spontaan kunnen ontstaan. Vaak 
bleek dat voor het formuleren van zulke oplossingen gebruik 
werd gemaakt van reeds bestaande regels en dat dus regels 
werden gebruikt om het ontstaan van regels te verklaren. Dit 
is strijdig met het methodologisch individualisme dat aan de 
speltheorie ten grondslag ligt, maar is toelaatbaar in het 
institutioneel individualisme.  
  In de eerste twee delen van dit proefschrift is verondersteld 
dat de doeleinden van handelenden personen gegeven zijn. 
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In de volgende twee delen wordt dit uitgangspunt verlaten. 
Als rationeel handelen gekoppeld is aan de mate van reflectie 
over het handelen dan ligt het voor de hand. de vraag te 
stellen worden of de handelingen te rechtvaardigen zijn. Het 
is daarbij niet de bedoeling dat de economische wetenschap 
plotseling een oordeel gaat vormen over de doeleinden van 
actoren, maar dat zij de (theoretische) vraag opwerpt hoe 
doeleinden te rechtvaardigen zijn. Dit is het onderwerp van 
deel III waarin de stelling wordt verdedigd dat over 
voorkeuren en doelstellingen gediscussieerd kan (onder 
erkenning van de subjectieve elementen die in  een  oordeel 
en rol kunnen spelen), omdat over de redenen die voor het 
oordeel aangedragen worden een kritische en rationele 
discussie mogelijk is.  
  Niet alles wat mensen doen is wenselijk en niet alles wat 
wenselijk is wordt gedaan. In het spanningsveld tussen wat 
wenselijk is en wat wordt gedaan kan het opportuun zijn de 
vraag te stellen of een handeling gerechtvaardigd is. Behalve 
het doel zelf kan ook de manier waarop een doel gerealiseerd 
wordt onderwerp van reflectie zijn. Het is mogelijk dat de 
wijze waarop een doel wordt bereikt aan voorwaarden moet 
voldoen. Doel en middel zijn niet onafhankel;ijk van elkaar. 
Als mensen condities stellen aan een doel en/of de wijze 
waarop ze dit willen realiseren, dan streven ze als het ware 
twee doeleinden tegelijk na: het realiseren of verwerven van 
een bepaalde situatie op een wijze die hun zelfrespect in 
stand houdt en/of het verwerven van sociaal respect niet in 
de weg staat. Naarmate een handeling aan die twee 
doeleinden voldoet, levert de handeling naast het 
substantiële nut dat voortvloeit uit de beoogde resultaten van 
de handeling ook symbolisch nut op.   
  Om een conceptueel kader te bieden waarin het mogelijk is 
dat handelende personen reflecteren over hun doeleinden en 
de wijze waarop ze die realiseren, is het van belang een 
onderscheid aan te brengen tussen een 'agency aspect' van 
een handeling en het welzijnsaspect. Het 'agency aspect' 
verwijst naar de wijze waarop een handeling verricht wordt. 
In verband hiermee dient het nutsconcept verbijzonderd te 
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worden naar een uitkomst-gerelateerd en een belevings-
gericht aspect. Ook stel ik voor de subjectieve motivatie-
theorie die nog op Hume gebaseerd is te vervangen door een 
motivatietheorie die toestaat dat objectieve overwegingen een 
actor tot handelen kunnen aanzetten om daarmee te 
onderstrepen dat iemand niet alleen op basis van wensen, 
maar ook op basis van redenen kan handelen. 
  In deel IV bespreek ik drie ethische theorieën (van Gauthier, 
Harsanyi en Rawls) die verenigbaar zijn met de rationele 
keuze theorie.  Voor Harsanyi is moreel gedrag instrumenteel 
en staat ten dienste van het verwerven van materiële rijkdom 
en sociale status. Ook in de morele theorie van Gauthier zijn 
morele normen niet meer dan een stelsel van rationele, 
onpartijdige beperkingen op het door eigenbelang gedreven 
handelen ten behoeve van het realiseren van coöperatieve 
projecten. In beide theorieën is moreel handelen gewoon een 
aspect van rationeel handelen. Moreel handelen heeft geen 
bijzondere kwaliteit die haar onderscheid van rationeel 
handelen. Personen leggen zich weliswaar bepaalde 
beperkingen op maar alleen als dat in hun belang is. Er is 
geen plaats voor 'commitments'.  
  Harsanyi verdedigt het liberale ideaal dat ieder mens 
evenveel waard is als elk ander mens ("equal concern") en dat 
die sociale staat de voorkeur verdient waar het gemiddelde 
inkomen zo hoog mogelijk is. Maar de hoogte van het 
gemiddelde zegt niets over de spreiding van het gemiddelde, 
dus over de sociale ongelijkheid in die staat. Alleen in Rawls 
theorie staat de vraag centraal hoe de lasten en de lusten 
verdeeld worden. Het vertrekpunt van Rawls is gelijkheid als 
ideaal, maar ongelijkheid is toegestaan indien de ongelijkheid 
in het voordeel is van diegenen die onderaan staan (bijvoor- 
beeld omdat de resulterende inkomensgroei ook hen ten 
goede komt). Harsanyi en Rawls gebruiken beide een 
denkbeeldige constructie (de "original position") om de keuze 
voor bepaalde rechtvaardigheidsregels te legitimeren. Omdat 
de invulling die aan deze gedachtenconstructies is gegeven 
de principes al min of meer impliceert, sluit ik deel IV af met 
een hoofdstuk waarin de rechtvaardigheidsprincipes 
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rechtstreeks aan discussies over gelijkheid en vrijheid worden 
ontleend. De principes die Rawls verdedigd blijken in deze 
discussie te worden gesteund.  
Ik sluit mijn proefschrift af met een Epiloog waarin ik het 
idee van het vrije keuze ideaal bespreek in relatie tot politieke 
concepten over vrijheid. De rationele keuze theorie heeft zich 
gecommitteerd aan het idee van negatieve vrijheid, oftewel 
niet-interventie. Veeal wordt dit gecombineerd met een 
minimale staat. Maar het begrip vrijheid kent ook een 
positieve component en die vraagt juist om een krachtige 
democratische staat. Ik denk dat juist dit positieve 
vrijheidsbegrip er toe kan bijdragen rechtvaardigheids-
principes te funderen. Ik bespreek de voorkeur voor het 
negatieve vrijheidsbegrip aan de hand van Hayek en 
Friedman. 
  
Dit proefschrift stelt zich drie doeleinden. De eerste is om een 
overzicht te presenteren van de rationele keuze theorie, haar 
diversiteit, haar verdiensten en haar tekortkomingen. Ten 
tweede om de theoretische mogelijkheid te demonstreren dat 
de morele aspecten van het persoonlijke en het collectieve 
keuzegedrag in de wetenschappelijke discussie betrokken 
kunnen worden.  In de derde plaats schetst het de contouren 
van een institutionele benadering van de rationele keuze 
theorie. Een bijproduct van dit proefschrift is de demonstratie 
dat het mogelijk is twee rationele keuzetheorieën te 
construeren, die heel verschillende implicaties hebben 
wanneer ze worden toegepast op niet-markt omgevingen.  
  Dit proefschrift is een voorbeeld van een multi-disciplinaire 
benadering; het combineert gezichtspunten en concepten uit 
de economische wetenschap, de filosofie en de sociologie. 
Voor het merendeel is dit proefschrift een uiteenzetting en 
een beoordeling van andermans werk. Ik benader het 
wetenschappelijk vertoog als een conversatie over 
theoretische en praktische problemen. Ik presenteer de 
opvattingen van diverse wetenschappers, hun argumenten en 
de tegen argumenten van anderen die in het debat 
participeren. Evenals Rorty en McCloskey beschouw ik de 
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wetenschap als een marktplaats van ideeën waar door de 
interactie van diverse individuen met hun specifieke kennis 
en opvattingen de wetenschappelijke gemeenschap gestalte 
krijgt. De economische wetenschap is in deze opvatting een 
geciviliseerde discussie onder gelijken.  
  Zoals ik al eerder liet weten hoop ik op een 
accentverschuiving in deze discussie. De normatieve (morele) 
aspecten van het persoonlijke en het publieke keuze-gedrag 
zouden meer aandacht moeten krijgen. Het 'technische' 
aspect van de rationele keuzeleer zou aangevuld moeten 
worden met het 'ethische' aspect, zoals Sen jaren geleden 
reeds voor de economische wetenschap bepleitte. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




