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Een oude volkswijsheid, 

economisch 

onderbouwd. 

Kinderen in Nedcrland worden 
bijkans doodgegooid nlet de 

waarschuwing van dat van ruden 
huilen kOlnt. Maar tijdcns nlijn 
eerste colleges economic aan de 
Universiteit van Alnsterdanl verze
kerJen docenten ons enigszins 
meesrlluilend, en Inet een superieu
re glimlach, dat die volks\vijsheid 
wei aardig is, Illaar natuurlijk vol5-
trekt onjuist. Zoals econOIl1en keer 
0(1 keer aantoncn, ruil cn handel 
maken beide zijden beter af. Een 
bijvoorbccld is de theorie van de 
internationale handel gebaseerd 0(1 

relatieve voordelen. Wie had er nu 
gelijk? Dc volkswijsheid of de eco
norllen? We zullen zien dat de 
(spcl)theoretische fundering van de 
volkswijsheid beter is dan soms 
wordt gedacht. 

Een aftelsom 

Laten we het volgende spel voor 
twee spclers eens beschouwen '. 
Icdere speier trekt een lot uit een 
hoed (ieder spcler uit een verschil
lende hoed) waarin 100 loten zit
ten, genummerd van 1 tot 100. 
llet llummer op het lot geeft het 
geldbedrag aan dat de speier van 
de spelleider kan krijgen door het 
lot in te lcverell. Maar voordat zij 
dit doell, kunnell de t\vee spelers 
ook besilliten de loten met clkaar 
te ruilell. Hierbij nloct bedacht 
worden dat de spelers weten welk 
nurnmer op hun eigen lot staat, 
maar niet dat van de ander. Slechts 
indien beidc spelers daannee 
akkoord gaan komt het tot een 
ruil. Anders krijgt iedert~ speier 
eenvoudigweg van de spelleider 
het bedrag dat op zijn eigen lot 
staat. ZOli u met cen lot van 40 in 
de hand akkoord gaan met een ruil 
voor een lot met onbekend nlln1-
mer? Nlet een lot van lOin de 
hand? En met een van 2? 

Laten we on1 te beginnen aafl
nemen dat uw potentide rllilpart-

ner bereid is ieder lot te ruden. Dc 
verwachte waarde van zijn lot is 
dan het geIlliddclde van aile Illoge
lijke waarden van I tot 100: 
( I + 1(0)/2 = 50,5. Indien II risico
nelltraal bent, en slechts llW ver
\vachtc ophrengst in guldens wilt 
11laximaliseren, wat is dan het 
hoogste Bummer op uw eigeIl lot 
\vaarmee u tot een rui! bereid 
hent? 50. Indicn de andere speier 
rationed is, en weet dat II ratiolleel 
bent, dan is de door hem verwach
te waarde van cell lot door II ter 
ruil aangeboden slechts 25,5, 
( 1 +50 )/2, en zal hi j hoogstells cell 
lot van 25 ter ruit aanbieden. Aan
gezieIl u nog steeds rationed bent, 
\veet dat llW tcgenspder rationecl 
is, en weet dat hij weet dat II ratio
ned bent, bent II slechts befl~id 
loten met een waarde van 13 of 
nlinder te ruden. Dit proces van 
ontrafeling is gehasccrd op ratio
naliteit en geI11ccnschappeiijke 
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MIT, Cambridge MA, 1994. 

341 



In theorie 

342 

kennis van die rationalitcit, en 
staat bekend als een herhaalde eli
min3tie van strikt-gedolnineerde 
strategiecn. Dit redeneerproces 
eindigt pas wanncer we bij I zijn 
aangeland. Dat wil zeggcn, beide 
spelers zijn bereid een lot met het 
getal Iter ruil aan te bieden, Inaar 
niet enig lot n1et een hoger getal. 

Dus zclfs I11et een lot van 2 in de 
hand besillit een rationcle speier 
dit zelf te hOllden, en niet tel' fuil 
aan te bieden. !viaar dat is precies 
wat de volkswijshcid bewecrt. De 
overecnk0111st tussen ons spel, en 
de sitllatie waarin twec kinderen, 
bijvoorbeeld, een stuk speelgocd 
met elkaar willen ruilen 1110ge dui
delijk zijn. Dc uitkomst van de 
bovenstaande analyse heet een 
Bayes-Nash even\vicht. l--lierin zijn 
de overtuigingen van de spelcrs 
verenigba~lf 111et de gespeelde stra
tegieen en 111et elk3~u, el1 iedere 
speler kiest een van zijn best Inoge
lijke antwoorden gegeven de stra
tegie V3n de ander. Dit evenvvicht 
heeft het volgende kenI11erk. 
Indien de volkswijsheid deze even
wichtsstrategie tot sociale nonn 
heeft verheven, dan heeft het voor 
een individuele speier geen zin 
(integendecl zelfs) hier van af te 
wijken. Dit evenwicht is bovendien 
uniek. Er is dus geen andere socia
Ie norn1 denkbaar met deze zelf
versterkende eigenschap. \X/e kun
nen de volkswijsheid dus zien als 
de bclich31ning van de sociale 
nornl voortkon1end uit het spclen 
van evenwichtsstrategiecn. 

De bovenstaande analyse Inaakt 
ook duidclijk dat de volkswijsheid 
zo ongenuanceerd genonlen nloet 
worden 3ls het gezegde overkOI11t. 
Het zou volledig onjuist zijn 0111 
het gezegde 'van ruilen konl! hui
len' te interpreteren als een een
v()udige aanmaning tot voorzich
tighcid omdat je son1S zal 
ontdekken aan de goede kant van 
een ruil gesta3n te hebben, en S0111S 
aan de verkeerde kant. Indien 
anderen de evenwichtsstrategie 
spclen, z31, wanneer een ruil plaats 
vindt, je altijd ontdekkcn aan de 
zelfde k3nt van de ruil te st3an; de 
verkeerde. Het is dus puur eigen
belang dat aan deze volksvvijsheid 

ten grondslag ligt, en niet een soort 
voorzichtigheid van de ouders 
gecon1bincerd n1et een aardig zijn 
voor andere ouders. 

Een kat in de zak? 

Geoefende econOlnen en erva
ren 'kat in de zak'-kopers hebben 
wellicht het I11ech3nisI11e herkend 
zoals dat door Akerlof in zijn 
'Inarket for lemons' geanalyseerd 
is voor de markt voor t\veede
hands auto's.:'. In die n1arkt is er 
eenzijdige asymnH.'trische inforrna
tie. De verkoper weet wat de auto 
\va3rd is, de potentiCle koper niet. 
Dit leidt tot een ontrafeling V3n de 
Jnarkt zoals hierboven geschetst 
\V33rin steeds de betere 311tO's uit 
de Inarkt verdwijnen, en de 
'len1ons' (katten in de zak) over
blijven. Dit proces van ongllnstige 
sclectie gaat door totdat er geen 
tweedehands auto's nIcer te koop 
worden aangebodcn. 

Er zijn een paar verschillen tus
sen de n1arkt v{)or 'lel11ons' en ons 
spel, dat op zijn beurt sterk lijkt op 
de situatie wanneer twee kinderen 
overwegen ecn object te ruilen. 
Fen eerste verschil is dat de auto
handelaren over het algen1een wei
nig reden tot hllilen hebben W3n
neer zij tot ruilen besilliten. Zij 
hebben geen last van de inforn1atie 
asyn1n1etrie in de zin da t ze precies 
weten W3t uw geld waard is. De 
volkswijshcid 'van ruilen kOl11t 
huilen' is dus niet van toepassing 
op de autohandelaren. In ons spcl, 
en wanneer twee kinderen ruilen, 
is cr sprakc van dubbclzijdige 
asymn1ctrie n1et bctrekking tot de 
infoflnatie. Merk op dat het fcit 
dat de informatic-asynllnctrie dub
bclzijdig is, niet betekent dat het 
effect van de eenzijdige asyn1n1e
trie opgeheven w()fdt. Het nadecl 
van het nict wcten van de \vaarde 
van het lot van de andere speler 
worth niet gecompenseerd door 
het rclatieve voordeel dat die 
ander niet weet wat de waarde V3n 
uw lot is. Integendeel. Dc volks
wijsheid wijst op het feit dat 3an
gezien beide zijden koper zijn, clke 
zijdc tot huilen k3n kOlnen indien 
de andere zijde de evenwichtsstra-

tegie spedt. Een ander verschil is 
dat autoh3ndelaren 0111 volledige 
ontrafeling te vOOrk0I11en gebruik 
l11aken V3n forll1ele gar3nties (het
geen voor kinderen niet Inogelijk 
is), of inforn1ele garanties in de 
vornl van de reputatie vall de 
dealer op langere ternlijn (waar
voor kinderen wellicht te kortzich
tig zijn). 

.laren gcleden was ik eens op 
een zondagavond met een vriend 
in Brussel gestr3nd Inet slechts een 
beetje Belgisch kleingeld op zak. 
Tot ovenllaat V3n rall1p bleken 
deze I11unten intussen uit de roula
tie genomen. Vol goede l110ed gin
gen we op zoek naar ie1113nd die 
onnozel genoeg \vas onl onze rnun
ten te willen wissclen. Dat viel niet 
ll1ee, ll1aar uiteindelijk lukte het 
toeh. Met nloeite een glimlaeh 
onderdrukkend togen \ve direct 
n33r een kr3aln ll1et etenswaren, 
waar de glin1lach al snel verthvcen 
toen bleek dat \ve slechts enige 
Franse eentiIl1es gekregen hadden. 
~iaar hllilen? Nee, dat niet. Dit 
\vas uiteindelijk een typische even
wichtsruil; wa3rdeloze Il111nten 
(ons lot ll1et een 1) voor waardelo
ze Inllnten (hun lot Inct een 1). 

Uiter33rd betekent deze 3nalyse 
niet dat rllilen 3ltijd slecht is. De 
3n31yse was ill1111ers geb3scerd op 
de veronderstelling van de aaJ1\ve
zigheid van dubbclzijdige aSyl11Ine
trische infonn3tie. Voor zover 
zulke inforn13tieproblell1en zich 
niet voordoen kan ruil positief 
zijn. Maar de infofInatie-asyn1me
trie lijkt zeer kenn1erkend voor de 
situaties n1et ruilende kinderen. 

()n1 n1et een positieve noot af te 
sluiten, betekent 'van ruilen kOI1l! 
huilen' lbt de wereld een tranen
d31 is? Nee, gelllkkig niet. In situ
aties ll1et dubbclzijdig asymn1etri
sche infonnatie vindt iIl1n1ers zeer 
\\Teinig geruil plaats; dat \vil zeg
gen, indien de spelers zo rationeel 
zijn de volks\vijsheid in acht te 
nell1en. 
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