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MACRO-ECONOMIE

Eigenbelang is drijvende kracht in de samenleving,
zei AdamSmith,maar hij bepleitte óókmoreel besef
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‘I
t is not from thebenevolence
of thebutcher, thebrewer, or
thebaker thatwe expect our
dinner, but from their regard to
their own interest.Weaddress
ourselves, not to their humani-

ty but to their self-love, andnever talk
to themof our ownnecessities but of
their advantages.’

Dit citaat vanAdamSmith staat op
mijnwerkkameropdemuur gekalkt.
Het ontwerpteamvanhet gebouwvond
het eenaardig ideeomons ter inspira-
tie bekendeuitspraken vanberoemde
economenvoor tehouden. Toch rea-
geert niet iedereenenthousiast opdit
citaat, endat is eenunderstatement.
Begrijpelijk,want onzebelangrijkste les
uit definanciële crisis is denoodzaak
vaneenmoreel besef.Wijwillenhogere
doelen; het eigenbelang is te plat.

Watdat betreft, is AdamSmith een
interessante econoom.Wantbehalve

zijnbekendeboekTheWealthofNati-
ons, over de zegeningen vandemarkt,
heeft hij nog eenanderboekgeschre-
ven,TheTheoryofMoral Sentiments.
Smithwasniet alleen advocaat vanhet
eigenbelang,maar ookprediker van
normenenwaarden.Hij vonddatwij
niet louterwordengedrevendoor onze
belangen,maar ook ideeënhebben
overwat fatsoenlijk enaanvaardbaar
is, enwat onbehoorlijk is of onaccep-
tabel. Zonderdat kaneen samenleving
niet functioneren, aldus Smith.

Zekernadefinanciële crisis staan
normenenwaardenbij onsopeen
hoger plan: ze zijnduidelijkmoreel
verhevenbovenhet eigenbelang.Het
gesprekdaarover geeft ons een roze
gevoel.Wij zijn goed,wantwij spreken
overnormen.Endat is ooknodig,wat
zonder eengesprekovernormenwe-
tenwenietwaarwe elkaar aankunnen
houden.Metmeernormbesefwas er
geenfinanciële crisis geweest.

Hoe verhevenonsnormbesef ook
mag zijn, het kent tal van verschillende
variantenmetuiteenlopende en soms
tegengestelde ambities en voorschrif-
ten. Ikbenbijvoorbeeldhoogleraar.
Voormij staat het vinden vandeweten-
schappelijkewaarheid voorop. Ikmoet
kritisch zijn. Ikmagniets voorwaar
aannemen.Eennieuweontdekking
ishet hoogste doel,maar ikmaggeen
plagiaat plegenenmijnbewijsmateri-
aal niet vervalsen.Dat zijnmooienor-
men.Het is goed voordemaatschappij
dat eenpaar duizendanderehooglera-
rendienormenmetmij delen.

Tochmagdemaatschappij zich ge-
lukkigprijzendathet ernietmeer zijn
daneenpaarduizend.Want als zeven-
tienmiljoenmensen zouden zoeken

naardewetenschappelijkewaarheid,
zou er geenkoemeer geslachtworden,
geen liter biermeer gebrouwenen
geenbroodmeer gebakken.

Denormenvoordokters en verpleeg-
sters zijnheel anders. Allesmoetwijken
voorde gezondheid vanhunpatiënten.
Daarom ligt dediscussie over euthana-
siewaarschijnlijk zo gevoelig.Dokters
wordt gevraagdmee tewerkenaan iets
wathaaks staat ophunnormbesef.Wat
gebeurt ermet onzeberoepsethiek als
weonsopdathellende vlakbegeven?

DeKoninklijkeNederlandscheMaat-
schappij derGeneeskunst (KNMG)be-
slist over dienormen. Althans, ze faci-
liteert dediscussie daarover, trektwaar
mogelijk conclusies, en spreekt op
gronddaarvan recht overwie eengoede
dokter is enwieniet. Voor onspatiën-
ten is dat fijn.Wewetenwaar iemand
die zichdokternoemt aangehouden is.

Inde zorg staat depatiënt dus cen-
traal.Daarommaghetwinstmotief er
geen rol spelen. Tochkomen iedere
dag eenmiljoenmensenhunbeduit
omdie zorg te verlenenendaarmee
hungeld te verdienen, zodathunwin-
kelwagentjeweer gevuldkanworden.

Inhet leger zijn erweerheel andere
normen.Daar is absolute gehoorzaam-
heid aan je commandant en loyaliteit
aan jemedesoldatendehoogstenorm.
Dat is ergnuttig,want zonderdienor-
menhadde landingopD-daynooit
plaatsgevonden.De samenlevingmag
zichgelukkigprijzendat ze een leger
heeftmet soldatendie vanelkaarwe-
tenwaaraan ze elkaar kunnenhouden.

Dit soort normen van loyaliteit aande
organisatie zijn ook inwinstgerichtebe-
drijven vangroot belang. Jemoet er als
bedrijf niet aandenkendat jemedewer-

kers dewinst niet als oogmerkhebben,
maarde zoektochtnaar dewaarheidof
louter het belang vandeklant. Zo’nbe-
drijf is geen lang levenbeschoren.

Tegelijkertijdhebbenbankenge-
merkt dat het niet goedafloopt als het
klantbelanggeenenkele rol speelt.
Vandaardebankierseed, zoals bepleit
doordeNederlandseVereniging van
Banken (NVB).DeNVBkrijgt inhet
bankenvakdaarmee een vergelijkbare
rol als deKNMGvoordokters. Rente-
derivaten slijten aanmensendiedaar
niet op zitten tewachten, is voortaan
tegendenormen.Toch?

Denormen van verschillendegroe-
pen inde samenleving sprekenelkaar
dus tegen.Het blijkt dat indeVerenig-
de Statenmensen voorwie ‘traditione-
le’ normen van respect voorhet gezag
centraal staanoverwegend voorTrump
hebbengestemd.Hetnormenpatroon
blijkt veruit debeste voorspeller van ie-
mands’ stemgedrag te zijn.

Uiteindelijk is eigenbelang eenbe-
langrijkedrijvendekracht omaldie
uiteenlopendenormensystemenmet
elkaar in evenwicht te brengen.De sa-
menlevingheeft behoefte aandokters,
soldaten enhoogleraren,maar alle drie
metmate.Het is eenkwestie van vraag
enaanbod, van eigenbelang enwinst-
streven. AdamSmithheeft onsookdat
geleerd.Het is dekracht vandemarkt-
economie. Zonderdat gaat het niet.

VroegerhaddenwedeVVDomons
dat voor tehouden.Diemis ik soms.
Als ikNRC-columnistTom-JanMeeus
goedbegrijp,wilVVD-prominentBen
Verwaayendaar tijdensde traditionele
brainstormsessies in zijnFransebui-
tenhuismetdepartijtopoverpraten.
Dat lijktmeeengoedvoornemen.

Banken hebben
gemerkt dat het niet
goed afloopt als het
klantbelang geen
enkele rol speelt

&
echt.
nl

pagina 20, 28-12-2018 © Het Financieele Dagblad


