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Aan Veronika en Nikie





Voorwoord

Mijn belangstelling voor Adam Smith werd gewekt in het begin van de jaren
tachtig, toen ik onder leiding van prof. dr. M.A.D. Plattel onderzoek verrichtte
op het gebied van waarde en economie. Ben orienterende studie over Smith's
bijdrage aan het moderne economisch denken - gepubliceerd in de bundel:
Berns, E. (red.), Adam Smith. Ethiek, Politiek, Economie - leverde een
interessante nieuwe kijk op Smith op. Dit resultaat heeft mij toen doen
besluiten om Smith's bijdrage aan het economisch denken tegen de
achtergrond van de hedendaagse vragen over de economische basisconcepten
nader te onderzoeken. Ik was me daarbij ervan bewust dat het een ambitieus
project betrof, niet aIleen door de breedte, maar ook door het vakoverstijgend
karakter van het onderwerp.

Mijn herinterpretatie van Smith's economisch denken kreeg eerder haar
neerslag in research memoranda en een publicatie in Blaug, M. (red.), 'Adam
Smith (1723-1790)', Pioneers in Economics. Voorliggende studie bouwt
daarop voort en vormt als het ware het eindverslag van een dialoog met Smith
over de grondslagen van de economie.

Bij de presentatie van deze studie over Smith en de economische
wetenschap wil ik op de eerste plaats prof. dr. M.A.D. Plattel hartelijk
bedanken voor zijn inspirerende en bemoedigende belangstelling. Telkens
weer was hij in de afgelopen jaren bereid teksten te lezen en te
becommentarieren. Ik ben mijn promotor, prof.dr. C.J. Rijnvos, eveneens
bijzonder erkentelijk voor zijn aandacht en steun. Door zijn goede begeleiding
kan deze studie nu als dissertatie worden aangeboden. Prof. dr. Th.C.M.J. van
de Klundert, prof. dr. A.B.T.M. van Schaik, prof. dr. J.J. Sijben en dr. J. van
Daal dank ik voor hun bereidheid om als lid van de promotiecommissie het
dissertatiemanuscript te lezen en te beoordelen. Drs. G. Clever en mevr. Th.
Nelissen komt dank toe voor hun assistentie bij de correctie van het
manuscript.
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Inleiding

It is all in A. Smith, zo meende Marshall, een van de meest toonaangevende
economen rond de eeuwwisseling. I Uit de hedendaagse Adam Smith-renais-
sance blijkt dat The Wealth of Nations nog steeds als een van de belangrijkste
basisteksten van het economisch denken wordt beschouwd.' Uit de vloed van
publicaties die in de afgelopen twintig jaar over Smith zijn verschenen, kan
echter eveneens worden opgemaakt dat de selectieve, economisch-wetenschap-
peJijke lezing van The Wealth of Nations thans ter discussie staat. Zo wordt
opnieuw aandacht besteedt aan de samenhang tussen The Wealth of Nations
en The Theory of Moral Sentiments, aan de maatschappijfilosofie achter het
economisch denken en Smith's opvattingen over economie en politiek.

Voorliggende studie laat in aansluiting op de nieuwe trends in het Adam
Smith-onderzoek zien dat er goede gronden zijn om Smith's werk te herlezen.
Er zal worden aangetoond dat Smith's bijdrage aan het economisch denken
verkeerd begrepen wordt, wanneer in The Wealth of Nations, conform Schum-
peters History of Economic Analysis, een walrasiaanse algemene evenwichts-
theorie in nucleo wordt gelezen.' Vanuit het perspectief van de geschiedenis
van het economisch denken is dit een belangrijk resultaat. Onze studie over
Smith en de economische wetenschap is er echter niet in de eerste plaats op
gericht om de standaardopvattingen hierover nog eens te toetsen aan de hand
van wat Smith over economie heeft geschreven. Het doel van dit onderzoek
is om via een hemieuwde lezing van Smith's werk een hijdrage te leveren aan
de hedendaagse herbezinning op de grondslagen van de economische weten-
schap. Wij trachten de visie van de vrije markt, die in de geschriften van
Smith in de historische omstandigheden van die tijd beschreven wordt, op
adequate wijze te becommentarieren en te interpreteren naar onze tijd toe. Het
gaat om het licht dat Smith's teksten voor ons bevatten, om de visie van, of
beter het virtuele patroon van de vrije markt voor onze situatie beter te
begrijpen.

Hoofdstuk I licht de probleemstelling, de hoofddoelstelling en de opzet van
onze studie over Smith en de economische wetenschap toe tegen de achter-
grond van de hedendaagse Adam Smith-renaissance.

Door de geschiedenis van de Adam Smith-receptie aan de hand van een
aantal exemplarische voorbeelden te schetsen wordt duidelijk dat er ten tijde
van onvrede en onenigheid over de grondslagen van de economische weten-
schap steeds weer nieuwe interpretaties en beoordelingen van Smith's econo-
misch denken worden geformuleerd. De hedendaagse Adam Smith-renalssance
vormt hierop geen uitzondering. Ook nu vinden er herinterpretaties en her-
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waarderingen van Smith's werk plaats, die in meer of mindere mate de discus-
sies over de grondslagen van de economie weerspiegelen.

Nadere beschouwing van de hedendaagse Adam Smith-renaissance leert
echter dat de huidige belangstelling voor Smith net zo bijzonder.is als de
hedendaagse herbezinning op de grondslagen van de economie. De discussies
tussen de scholen gaan thans minder dan vroeger over conflicterende stand-
punten, zoals marktcoordinatie versus overheidssturing. Zij richten zich nu
meer op het conceptuele kader. Concepten, zoals vrije markteconomie en
marktmechanisme, die tot voor kort als vanzelfsprekend in de economische
analyse werden gehanteerd, worden in de huidige fase van de hedendaagse
scholenstrijd aan een kritisch onderzoek onderworpen. Het spreekt voor zich
zelf dat in het verlengde van deze nieuwe grondslagendiscussies vragen rijzen
ten aanzien van het oude Smith-beeld. Oat de hernieuwde belangstelling voor
Smith's economisch denken vooral op de inbedding van die economie in het
bredere kader van de moral philosophy gericht is, zal evenmin verbazen,
wanneer de nieuwe grondslagendiscussies wat nader bekeken worden. Opval-
lend daaraan is namelijk dat steeds minder in termen van de oude conceptuele
tegenstellingen: individu versus samenleving, algemene systeemanalyse versus
historisch-maatschappelijke verklaring, en positieve versus normatieve eco-
nomie wordt gesproken. De verschillende pogingen tot herinterpretatie van de
economische basisconcepties duiden erop, dat het modeme oppositionele
denken geleidelijk aan plaats maakt voor een nieuw denken dat respectievelijk
individu en samenleving, algemene systeemanalyse en historisch-maatschap-
pelijke verklaring, en positieve versus en normatieve economie in relatie tot
elkaar probeert te verstaan.

Ooze studie over Smith en de economische wetenschap sluit aan bij het
nieuwe Smith-onderzoek in de zin dat wij in dialoog met Smith het traditione-
Ie begrippenkader en meer in het bijzonder de notie van vrije markteconomie
aan een kritische herbezinning onderwerpen. Dit impliceert dat wij eveneens
het nieuwe herrneneutische interpretatiemodel hanteren. In afwijking van het
oude positivistische interpretatiemodel, dat ervan uitgaat dat de tekstbetekenis
door aIle eigentijdse benaderingswijzen heen als een onveranderlijk gegeven
kan worden benaderd, wordt hier, conform het nieuwe herrneneutische model,
de interpretatie van Smith's werk als een produktieve bezigheid opgevat. De
verhouding van de onderzoeker tot de teksten van Smith is die van de dialoog,
welke gericht is op verdieping van het inzicht in de economische begrippen.

Oat onze Smith-studie in de stijl van een algemeen economisch discours
plaats vindt, weerspiegelt zich eveneens in de opzet van het onderzoek. In
plaats van een zorgvuldig gedocumenteerde beschrijving van respectievelijk
de nieuwe Adam Smith-receptie en de hedendaagse scholenstrijd wordt vol-
staan met het aanhalen van exemplarische voorbeelden, aangevuld met verwij-
zingen naar secundaire literatuur. Deze werkwijze zal voor wie het positivis-
tisch interpretatiemodel hanteert, nauwelijks overtuigend zijn. In het posivisti-
s~he ~nterpretati~mo~elwordt er namelijk naar gestreefd om via directe lezing,
dit wil zeggen via directe waameming, de authentieke opvattingen en ideeen
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van auteurs zo zuiver mogelijk weer te geven. Vanuit ons hermeneutisch
georienteerd onderzoeksdoel is de beschreven werkwijze echter adequaat. Met
deze studie willen we in dialoog met Smith een bijdrage leveren aan de
herbezinning op de grondslagen van de economische wetenschap.

Hoofdstuk IIlaat aan de hand van de historisch-maatschappelijke context van
Smith's werk zien dat de gangbare vakdisciplinaire benadering van The
Wealth of Nations als een anachronisme moet worden beschouwd."

Onder verwijzing naar het liberaliserings- en commercialiseringsproces dat
de West-Europese samenlevingen in de zeventiende en de achttiende eeuw
doormaakten, wordt gedemonstreerd dat Smith's economisch denken nog in
het teken stond van de oude moraalfilosofische vraag naar de waardenrationa-
liteit van gedrag en maatschappelijke processen. Smith behandelt de wordende
markteconomie vanuit de optiek dat de wereld een zinvol en betekenisvol
geheel vormt, of beter: Smith onderzoekt de liberalisering en de commercia-
lisering van de economie als onderdeel van het project, de wordende commer-
cial society als een zin- en betekenisvol geheel te verklaren en te begrijpen.
Kortom, de eenzijdige, functionalistische kijk op economie, die zo kenmer-
kend voor de modeme negentiende- en twintigste-eeuwse economische weten-
schap is geweest, was Smith vreemd. Smith behandelde de (markt)economie
in het bredere kader van de moral philosophy. Met andere woorden, economen
begrijpen Smith verkeerd, als zij in de economische analyse van The Wealth
of Nations een mechanica van het eigenbelang lezen.

Om een eerste indruk van dit moraalfilosofisch kader te verkrijgen wordt
Smith's positie ten opzichte van de destijds heersende opvattingen over de
menselijke natuur en meer in het bijzonder over de verhouding tussen individu
en maatschappij in grote lijnen geschetst. De vergelijking met in die tijd
toonaangevende auteurs als Grotius, Pufendorf, Locke en Hutcheson maakt
duidelijk dat er in Smith's begrip van het menselijke verlangen naar mutual
sympathy een geheel nieuwe kijk op mens en maatschappij besloten ligt. Het
betreft een kijk die voorbij gaat aan de debatten waarin aan de tegenstelling
gerefereerd wordt tussen individu en samenleving en tussen welwillendheid
en egoisme,

Smith refereert met mutual sympathy aan de existentiele ervaring dat in al
ons handel en en denken een betrokkenheid op anderen doorklinkt. Sympathy
is van een geheel andere orde dan de handelingsmotieven altnnsme en ego-
isme en mag niet, zoals nogal eens gebeurt, met het handelingsmotief van
welwillendheid jegens anderen worden gelijk gesteld. Afwijzing van de
stroming die van volstrekt autonome individuen uitgaat en aIle handelen in
termen van eigenbelang verklaart, impliceert bij Smith niet een keuze voor de
stroming die voor de sociale geaardheid van de mens opkomt en zich daarbij
op de natuurlijke neiging tot altruisme beroept. Smith verstaat de sociale
geaardheid van de mens niet in termen van individu versus maatschappij, noch
in termen van egoisme versus altruisrne. Hij noemt de mens een van nature
sociaal wezen, omdat mensen in hun hang naar mutual sympathy elkaars
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den ken en handel en in een aanhoudend proces van intersubjectief waarderende
communicatie vorm en inhoud geven. De handelingsmotieven welwillendheid
en eigenbelang hebben betekenis en waarde in de context van het intersubjec-
tieve proces van zin- en betekenisverlening, dat mensen met elkaar onderhou-
den.

De conclusie uit deze eerste orientatie op Smith's moraalfilosofisch denk-
kader is dat het niet juist is The Theory of Moral Sentiments en The Wealth
of Nations wegens een vermeende tegenstelling tussen sympathy en eigen-
belang als twee op zichzelf staande geschriften te verstaan. Handhaving van
deze scheiding draagt slechts bij tot de instandhouding van het misverstand
dat The Wealth of Nations met zijn aandacht voor het handelen volgens
eigenbelang uitgaat van een rationalistisch, atomistisch mensbeeld zoals dat
later ook in de economische wetenschap het geval zou zijn.

Hoofdstuk m behandelt Smith's theorie van de commercial society. Omdat een
goed begrip van deze theorie inzicht in Smith's interpretatie van de menselijk
drang naar mutual sympathy veronderstelt, wordt eerst hieraan uitgebreid
aandacht besteed. Aan de hand van citaten wordt gefllustreerd hoe Smith zijn
begrip van de hang naar mutual sympathy via schetsen van handelingssituaties
op de lezer van The Theory of Moral Sentiments probeert over te brengen. Deze
methodiek is van belang, omdat daaruit blijkt dat Smith een benadering hanteert
die als hermeneutisch gekwalificeerd zou kunnen worden. Aan de hand van
een gefingeerd interactief interpretatieproces wil Smith de lezer persoonlijk tot
het inzicht laten komen dat in de hang naar mutual sympathy besloten ligt dat
mensen elkaar een spiegel voorhouden en daarmee elkaars denken en handelen,
ja zelfs elkaars zelfbewustzijn, mede gestalte geven.

Onder verwijzing naar Smith's uiteenzettingen over mutual sympathy zal
worden vastgesteld dat in dat begrip de idee besloten ligt dat de mens zichzelf
in communicatie en concurrentie met anderen gestalte geeft: mensen wisselen
hun gevoelens aangaande denken en handelen uit en doen daarbij tegelijkertijd
de waarden en de normen ontstaan, die het denken en het handelen sturen en
coordineren. Deze interpretatie van de mutual sympathy maakt eveneens
inzichtelijk waarom Smith van mening is dat de overheid zeer behoedzaam te
werk moet gaan bij het veranderen van maatschappelijke structuren: gebrui-
ken, wetten en andere instituties zijn de sedimenten van de concrete sympathy-
processen, die de handelingsmotiverende en -coordinerende werking van het
mutual sympathy-beginsel ondersteunen.

Nadat de grondstructuur van Smith's algemene mens- en maatschappijtheo-
rie is bepaald, wordt de speciale theorie van de commercial society gerecon-
strueerd. Wellicht suggereert de term commercial society door het hedendaag-
se begrip commercie dat het een maatschappijvorm betreft waarin alles in het
teken van persoonlijk geldelijk gewin staat. Deze interpretatie is echter onjuist,
want commerce staat bij Smith voor een zodanig vrij verkeer tussen mensen
dat denken en handelen in datzelfde verkeer, intersubjectief, vorm en inhoud
krijgen. Smith doelt met de uitdrukking commercial society op een maatschap-
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pij waarin de menselijke hang naar mutual sympathy zich directer en vrijer
dan ooit tevoren doet gelden, doordat ook de economische sfeer in haar
transformatie naar een vrije markteconomie meer en meer in het teken van de
vrije, directe (sympathy)communicatie en -concurrentie komt te staan.

Deze interpretatie van de commercial society maakt eveneens inzichtelijk,
waarom Smith niet conform de traditionele leer der zogeheten moralisten voor
het afremmen maar voor het stimuleren van het liberaliserings- en commercia-
liseringsproces in de samenleving pleit. Smith is voorstander van voornoemde
maatschappelijke veranderingsprocessen, omdat meer vrije, directe (sympathy)-
communicatie en -con curren tie de beste garantie bieden tegen armoede en het
daaraan verbonden gevaar van maatschappelijke ontwrichting. De vrije sympa-
thycommunicatie en -concurrentie vormen in Smith's optiek de grondslag voor
een menswaardig bestaan.

Met het oog op de herijking van de grondslagen van de economische
wetenschap worden drie aspecten van Smith's denken over mens en maat-
schappij nader uitgewerkt:
- De in de idee van mutual sympathy gefundeerde mens- en maatschappijthe-

orie kan als een algemene theorie worden betiteld, mits deze kwalificatie
goed wordt verstaan. Het is geen theorie in de betekenis van een geheel van
uitspraken over (algemene) wetmatigheden in menselijk gedrag en maat-
schappelijke processen, ontdekt onder abstractie van de individuele bijzon-
derheden van concrete handelingen en maatschappelijke gebeurtenissen. De
mens- en maatschappijtheorie die in Smith's moraalfilosofisch betoog
besloten ligt, is een samenstel van uitspraken over de menselijke natuur en
de maatschappelijke orde met de wordende commercial society als referen-
tiekader. Smith neemt vanuit de eigen historisch-maatschappelijke context
waar, hoe gedrag en maatschappeJijke processen in toenemende mate in het
teken komen te staan van het vrije en publieke verkeer van mensen, ofweI
de commerce. Het eigentijdse liberaliserings- en commercialiseringsproces
heeft Smith als het ware op het spoor gezet, de ervaring van het menselijk
verlangen naar mutual sympathy tot het leidend beginsel van een nieuwe
theorie over mens en maatschappij uit te werken.

- Smith's mens- en maatschappijtheorie heeft een teleologische inslag. De
ontdekking in de context van de wordende commercial society dat de
mutual sympathy als het leidend beginsel in het denken over mens en
maatschappij moet worden gezien, impliceert eveneens een nieuwe interpre-
tatie van de geschiedenis. In afwijking van de middeleeuwse, cyclische
geschiedenisopvatting interpreteert Smith de geschiedenis als een evolutio-
nair proces. De wordende commercial society wordt als de eindfase van een
ontwikkelingsproces gezien, waarin de natuurlijke neiging van de mens tot
mutual sympathy zowel op het persoonlijke als op het maatschappelijke
niveau tot vollediger ontplooiing en gelding komt.

_ Smith's denken over de markteconomie mag niet als een anticipatie op de
positieve, statische theorie van het walrasiaanse algemene eve~wi~?t
worden gelezen. Liberalisering en commercialisering van de econonue zijn
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voor Smith processen waarbij de samenleving zich van overleefde regels,
wetten en andere instituties ontdoet en de goederen- en dienstenvoorziening
meer en meer onder de directe invloed van publieke menings- en oordeels-
vorming brengt. De vrije markteconomie is bij Smith een utopie die vanuit
de feitelijke sociaal-economische hervormingsprocessen een horizon voor
verdere hervormingen biedt.

Hoofdstuk IV behandelt Smith's theorie van de zelfregulerende marktecono-
mie. De sleutelbegrippen zijn invisible hand, market price en natural price.

Als economen Smith om zijn idee van de zelfregulerende markteconomie
prijzen, dan gebeurt dit op basis van een uitwerking in termen van een forme-
Ie algemene evenwichtsanalyse. Deze economisch-wetenschappelijke interpre-
tatie van Smith's uiteenzetting over de zelfregulerende markteconomie impli-
ceert echter, dat daarin ten onrechte de indruk wordt gewekt dat er aan het
zelfregulerend vermogen van reele markteconomieen gerefereerd wordt. Onder
verwijzing naar Smith's visie op wetenschap wordt gedemonstreerd dat dit
oordeel over de werkelijkheidsbetrokkenheid van Smith's uiteenzetting Diet
juist kan zijn. Werkelijkheidsbetrokkenheid was in Smith's optiek zo wezen-
lijk voor goede wetenschap, dat zijn uiteenzetting over de zelfregulerende
markteconomie beslist verkeerd begrepen wordt als deze als een strikt formeel
algemeen evenwichtssysteem in nueleo wordt gemterpreteerd. Smith moet de
markteconomie vanuit een ander referentiekader hebben gezien dan de econo-
men voor wie de idee van zelfregulatie alleen in termen van een formele
algemene evenwichtstheorie begrijpelijk is.

De herinterpretatie van Smith's zelfregulerende markteconomie concentreert
zich op de figuur van de invisible hand en het begrippenpaar market price en
natural price.

Volgens de gangbare economisch-wetenschappelijke interpretatie staat de
uitdrukking invisible hand voor het algemeen evenwichtscheppend prijsmecha-
nisme; volgens de moraalfilosofische interpretatie, die thans eveneens veelvu1-
dig in de literatuur wordt aangetroffen, duidt de uitdrukking invisible hand
erop dat Smith een deistische kijk op de wereld had en de markteconomie
door natuurwetmatigheden van goddelijke oorsprong bepaald zag. Geen van
beide interpretaties blijkt bij contextuele lezing van de invisible hand-passages
correct te zijn. De figuur van de invisible hand is een metafoor aan de hand
waarvan Smith zijn inzicht aan de lezer probeert over te brengen dat, wanneer
actoren in vrijheid met elkaar interacteren, het streven naar eigenbelang Diet
strijdig is met het algemeen belang, maar dit zelfs dient.

Oat de gangbare interpretaties met respectievelijk een positief-wetenschap-
pelijke en een deistische optiek geen recht doen aan Smith's gebruik van de
uitdrukking invisible hand, wordt bevestigd in een excursie naar The History
of Astronomy? In dit geschrift interpreteert Smith het wetenschappelijk
onderzoek als een professionele variant van de alledaagse kennisverwervings-
processen waarmee de modeme mens zichzelf en zijn omgeving zin en
betekenis geeft. The History of Astronomy suggereert eveneens het antwoord
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op de vraag waarom Smith zijn kijk op de maatschappelijke gevolgen van het
op eigenbelang gerichte handelen met de metafoor van de invisible hand
toelicht. In passages over de revoluties die respectievelijk Descartes en
Newton in de astronomie teweeg hebben gebracht, merkt hij namelijk op dat
een verklaring van verschijnselen die van een nieuw denkkader gebruik maakt,
gemakkelijker ingang vindt wanneer deze bij vertrouwde beelden uit de
alledaagse handelingspraktijk aanknoopt. Deze verklaring voor het gebruik
door Smith van de metafoor invisible hand impliceert dat Smith zich niet
aIleen ervan bewust is geweest dat de autocoordinatie en -regulatie van
marktprocessen niet vanuit de traditionele, noch vanuit de modeme kijk op
mens en maatschappij a la Hobbes en Mandeville te begrijpen waren. Hij
moet ook zijn theorie van mutual sympathy als een revolutie in de moraalfilo-
sofie hebben ervaren; een revolutie die zelfcoordinatie en -regulatie begrijpe-
lijk zou maken. In de mutual sympathy-benadering is het algemeen belang
namelijk aan het handelen volgens eigenbelang immanent.

De herinterpretatie van Smith's market price en natural price heeft dezelfde
opzet als het onderzoek naar de betekenis van de invisible hand. De uitleg die
Smith in boek I, hoofdstuk vii van The Wealth of Nations over de market
price en de natural price geeft, wordt herlezen en vergeleken met de gangbare
walrasiaanse interpretatie van deze begrippen. Schumpeters History of Econo-
mic Analysis geldt in deze als referentie.

De herinterpretatie van Smith's prijsbegrip wordt door de volgende drie
waarnemingen bepaald: (1) noch in boek I, hoofdstuk vii noch elders in The
Wealth of Nations veronderstelt Smith een figuur die zoals Walras' veiling-
meester boven de atomistisch opgevatte marktpartijen staat en vanuit deze
positie een stabiele economische situatie, in casu de algemene evenwichtssitu-
atie, weet te handhaven· door de partijen slechts tegen de evenwichtsprijzen
met elkaar te laten handelen; (2) in Smith's uitleg over de market price en de
natural price wordt aan reele marktprocessen gerefereerd, en (3) in Smith's
verhaal vinden transacties plaats tegen prijzen anders dan de natuurlijke
prijzen zonder dat dit tot ontsporing van de economie leidt.

Niet alleen wordt de vraag of Smith met rede mag veronderstellen dat er
aan de alledaagse marktprocessen een zeker zelfregulerend vermogen imma-
nent is, bevestigend beantwoord. Het antwoord vormt tevens de grondslag
voor de herinterpretatie van Smith's prijsbegrip. Dat Smith met betrekking tot
de marktprocessen een zelfregulerend vermogen mag veronderstellen, wordt
duidelijk wanneer zijn theorie van de commercial society in herinnering wordt
geroepen. Volgens deze theorie moeten de marktprocessen namelijk worden
verstaan als reele, op mutual sympathy gerichte communicatie- en concurren-
tie-processen in de sfeer van de goederen- en dienstenvoorziening. De zogehe-
ten natuurlijke prijzen zijn in deze optiek intersubjectief tot stand gekomen
waarden die de actoren, te zamen met andere in de mutual sympathy gefun-
deerde gebruiken en regels, orientatie bieden bij het handelen.

Hoofdstuk IV wordt afgesloten met een nadere precisering van de verschil-
len tussen Smith's theorie van de zelfregulerende markteconomie en de
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walrasiaanse algemene evenwichtsanalyse. De volgende twee punten laten zien
dat het daarbij om verschillen gaat, die zich veelal Diet tot de walrasiaanse
algemene evenwichtsanalyse beperken:

In Smith's economische analyse wordt net zoals in de gangbare econo-
misch-wetenschappelijke theorie ervan uitgegaan dat individuele actoren de
economische processen gestalte geven. In afwijking van het gangbare
economisch denken herleidt Smith de economie echter Diettot het handelen
van atomistische individuen, ingegeven door de verwachte bevrediging van
vooraf gegeven behoeften. Zoals uit het begrip mutual sympathy kan
worden geconc1udeerd, is de mens voor Smith een sociaal individu: zijn
denken en handelen vinden plaats tegen de achtergrond van intersubjectief
gevonnde nonnen en waarden.
Net zoals de negentiende- en twintigste-eeuwse economen kent Smith een
groot gewicht toe aan de rol van het verwachte nut in de handelingsmotiva-
tie. Smith geeft echter een heel andere interpretatie aan dat begrip. Econo-
men denken bij nut aan de mate waarin een handeling of een goed de
behoeften zal bevredigen. Volgens Smith vervult dat aspect van nut echter
slechts een onderschikte rol in de handelingsmotivatie. Smith is mening dat
het bij het nut van een handeling veel meer gaat om het esthetisch genot
dat een toeschouwer bij het waarnemen van de functionaliteit van de
handeling ervaart. Het betreft namelijk volgens Smith een genot dat verge-
lijkbaar is met het gevoel dat iemand overkomt bij het waarnemen van de
functionaliteit van een apparaat of van een maatschappelijke orde.

Hoofdstuk V sluit deze studie af met de vraag, welke lessen uit Smith's werk
voor de hedendaagse economische wetenschap kunnen worden getrokken. Het
hoofdstuk bestaat uit twee delen. Het eerste deel behandelt de hedendaagse
scholenstrijd tegen de achtergrond van de hernieuwde Smith-Iezing. Daarbij
valt op dat de strijd steeds aan de punten voorbij gaat, die volgens Smith in
een herbezinning op de grondslagen van de economie centraal zouden moeten
staan:
- In de jaren zestig en zeventig ging de strijd over de relevantie van de

neoklassieke theorie. De centrale vraag was of de economie wel of niet
vanuit de idee van een zelfregulerende markteconomie begrepen moest
worden. In het licht van de herinterpretatie van Smith's werk blijkt echter
dat de strijd niet v66r of tegen een op marktcoordinatie gerichte benadering
had moeten gaan, maar over de neoklassieke interpretatie van die benade-
ring. De mechanistisch-functionalistische kijk van de neoklassieken op de
markteconomie had het onderwerp van de discussie moeten zijn.
De discussies van de jaren tachtig en negentig laten een zelfde beeld zien.
Vanuit een gedeelde belangstelling voor de markteconomie als proces
twisten.de scholen over de vraag of de traditie van het algemene systeem-
theoretische denken gehandhaafd moet blijven. De herinterpretatie van
Smith's werk suggereert dat een stellingname v66r of tegen een algemene
systeemanalyse bij de herijking van het economisch onderzoek niet aan de
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orde is: niet het streven om de markteconomie als een aantrekkelijk samen-
hangend systeem van goederen- en dienstenvoorziening voor te stellen zou
ter discussie gesteld moeten worden, maar de objectivistisch-functionalisti-
sche visie op kennis en wetenschap, die in de systeemanalyse van de
(neo)klassieken en daarmee verwante scholen besloten ligt.

Het tweede deel van hoofdstuk V schetst een oplossing voor genoemde
discussiepunten. De volgende door Smith gei'nspireerde these staat daarin
centraal: de hedendaagse maatschappij vraagt om een historisch-maatschappe-
lijke, interpretatieve of hermeneutische benadering van de economie, waarbin-
nen - gegeven de heersende maatschappelijke behoefte om de wereld als een
geordend en systematisch geheel te begrijpen - eveneens aandacht aan het
systeem in de economische processen wordt besteed. Successievelijk wordt
uiteengezet hoe deze these door Smith's werk wordt ingegeven en waarom zij
de discussie over de grondslagen van de economie verder kanbrengen.

Met betrekking tot het eerste punt worden tekstfragmenten uit The History
of Astronomy en The Wealth of Nations bekeken. In The History of Astronomy
prijst Smith Newton; omdat deze als eerste hemellichamen en hun bewegingen
op overtuigende wijze als een samenbangend en systematisch geheel wist voor
te stellen. Newtons astronomie voorzag daarmee, aldus Smith, in de maat-
schappelijke behoefte om kosmische verschijnselen in het kader van een
aansprekend systematisch geheel te verklaren. Met deze visie op Newton
bevestigt Smith de eerder in The History of Astronomy geformuleerde opvat-
ting dat een wetenschappelijke theorie een denksysteem is aan de hand
waarvan mensen, te zamen met andere, practische kennis, in hun existentiele
behoefte voorzien om ervaringen zin en betekenis te geven.

De passage uit The Wealth of Nations waarin Smith prijsfluctuaties ver-
gelijkt met de beweging van lichamen onder invloed van het gravitatiebegin-
sel, geeft geen reden om de interpretatie van Smith's kijk op wetenschappelij-
ke theorieen te herzien: de objectivistische wetenschapsopvatting die de
economische wetenschappen in de negentiende eeuw van de op (natuur)wet-
matigheden gerichte natuurwetenschappen zal ovememen, is Smith nog
vreemd. Het is namelijk een misvatting dat Smith met het analogisch gebruik
van het gravitatiebeginsel in de analyse van prijsfluctuaties vooruit zou lopen
op de inspanningen van de negentiende eeuwse econornen om hun wetenschap
naar het model van de klassieke mechanica vorm en inboud te geven.

Nadat is aangetoond dat Smith's beschouwingen over de systematiek van
de markteconomie niet uitgelegd mogen worden als een verhandeling over
natuurwetmatigheden in de economie, behoeft het eigenlijk geen toelichting
meer dat de traditionele verdeling van The Wealth of Nations in een mechani-
ca van het eigenbelang en een geschiedenis van de markteconomie evenmin
juist is. Toch wordt op deze verkeerde interpretatie van The Wealth of Nations
uitgebreid ingegaan, omdat zij een afspiegeling vormt van de hedendaagse
discussie of de economische wetenschap zich op de algemene theorie danwel
op de historisch-rnaatschappelijke interpretatie van reele markteconomiee~
moet richten. Leidraad voor de bespreking vormt het artikel van Clark urt
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1990: Adam Smith and Society as an Evolutionary Process: tegen de achter-
grond van de traditionele opvattiog dat Smith's economisch denken in een
mechanistische en een historisch-maatschappelijke benadering uiteenvalt, roept
Clark op niet langer volgens de mechanistische benadering economisch
onderzoek te verrichten maar in navolging van bijvoorbeeld de historische en
de (neo)institutionalistische school over te gaan op de tweede, historisch-
maatschappelijke benadering van Smith."

Aan de hand van de eigen herinterpretatie van Smith's werk wordt uiteen-
gezet dat een stellingname als die van Clark een adequate beoordeling van de
systematische analyse van de markteconomie in de weg staat. Deze analyse
dient niet als zodanig verworpen te worden; bekritiseerd dient te worden de
objectivististische grondslag van de (neo)klassieke en de daaraan verwante
analyse, tot uiting komend in de intentie causaliteiten en (algemene) wetmatig-
heden te bloot te leggen. Uit de herinterpretatie van Smith volgt dat de
klassieke, de neoklassieke en de daaraan verwante scholen terecht opgekomen
zijn voor de systematische beschouwing van de markteconomie, maar dat zij
de betekenis en de zin daarvan net zozeer verkeerd begrepen hebben als de
dissidente scholen die de systematische analyse steeds weer opnieuw hebben
afgewezen. Smith's werk laat zien dat deze systematische beschouwing in
relatie tot de zin- en betekenisverleningsprocessen van de eigentijdse, ge-
ordende en welvarende samenleving begrepen en beoefend moet worden. Het
verbeelden van ervaringen in de vorm van systemen is nog steeds een belang-
rijke onderdeel van de zin- en betekenisverlening van gedrag en van maat-
schappelijke processen.

Hoofdstuk V besluit dit onderzoek over Adam Smith en de economische
wetenschap met de conclusie, dat de economische wetenschap zich meer
bewust moet worden van de rol die zij de facto in de zin- en betekenisverle-
ningspocessen van de samenleving steeds vervuld heeft. Deze rol mag niet
langer met de sluier van de zogeheten waardenvrijheid gemaskeerd worden,
want dit zou de vervreemding tussen economische wetenschap en sameoleving
slechts vergroten. In navolging van Smith dient de economische wetenschap
haar rol in de maatschappelijke discussie over economie openlijk en kritisch
te vervullen: (1) zij actualiseert steeds weer opnieuw de utopie van de vrije
markteconomie in het licht van de eigentijdse sociaal-economische problemen;
(2) zij houdt de samenleving met dat beeld van de vrije markteconornie
permanent een spiegel voor, en (3) zij wijst de overheid voortdurend op haar
taak om steun te verlenen aan de evolutie naar een economie waarin de
actoren zichzelf in vrije sympathy-communicatie en -concurrentie met elkaar
gestalte geven.



I Een Adam Smith-renaissance anno 1976

Niemand sollte eigentlich tiber wirtschaftliche und politische
Grundzusammenhdnge mit Sachverstand urteilen oder die okono-
mische Wissenschaft studieren, in ihr forschen oder gar dariiber
lehren wollen, ohne den> Wohlstand der Nationen« zu kennen.

(Recktenwald, H., Smith: Der Wohlstand der Nationen, Mun-
chen, 1988)

Inleiding

In 1978 verscheen in de Journal of Economic Literature een bespreking van
artikelen, boeken en (congres)bundels, uitgegeven ter gelegenheid van de
tweehonderdste verjaardag van The Wealth of Nations. De tite1 van deze
evaluatie luidde : An Adam Smith Renaissance anna 1976? The Bicentenary
Output - Reappraisal of his Scholarship,' Wat Recktenwald, de auteur van dit
artikel, vragenderwijs stelde, is inmiddels door de aanhoudende stroom van
publicaties over Smith bevestigd: de bicentenary markeert het begin van een
ware Adam Smith-renaissance. Dit hoofdstuk bespreekt de hedendaagse Adam
Smith-renaissance in historisch perspectief. De aandacht gaat in het bijzonder
uit naar de verandering van interpretatiemodel.

Dit hoofdstuk bestaat uit vijf paragrafen. De eerste twee beschrijven de
hedendaagse Adam Smith-receptie in historisch perspectief.' Paragraaf 1 geeft
een impressie van de Adam Smith-receptie anna 1826, 1876, en 1926 ofwei
vijftig, honderd, en honderdvijftig jaar na het verschijnen van The Wealth of
Nations in 1776. Paragraaf 2 richt zich op de publicaties over Smith, versche-
nen sedert de bicentenary van The Wealth of Nations. De trends in het heden-
daagse Smith-onderzoek worden besproken, zodat duidelijk wordt dat de
Adam Smith-receptie in de afgelopen twintig jaar een fundamentele verande-
ring heeft ondergaan.

De paragrafen 3 en 4 gaan dieper in op het verschil tussen de Adam Smith-
receptie van v66r en na de bicentenary. Paragraaf 3 richt de aandacht op het
interpretatiemodel van de oude Adam Smith-receptie. Aan de hand van enkele
voorbeelden wordt gedemonstreerd dat dit model een positief-wetenschappelij-
ke orientatie heeft: er wordt ervan uitgegaan dat de betekenis van een tekst
vooraf gegeven is en dat deze, eventueel pas na herhaalde lezing en veelvuldi-
ge correctie, in de definitieve interpretatie zal neerslaan.
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Paragraaf 4 behandelt het hermeneutische interpretatiemodel van de nieuwe
Adam Srnith-receptie. Met dit nieuwe model wordt onderkend dat in een
interpretatie steeds twee contexten meespelen, te weten de context van respec-
tievelijk de auteur en de interpretator. De context van de interpretator wordt
niet primair als een storende factor beschouwd, zoals dat weI in het positief-
wetenschappeJijke model het geval is. Interpretatie is volgens het hermeneu-
tische interpretatiemodel een combinatie van betekenis geven en nemen. De
hedendaagse Adam Smith-renaissance laat zien dat er opnieuw met Smith een
dialoog over de grondslagen van de economie wordt gevoerd.

Paragraaf 5 tot slot, gaat nader in op het doe1 en de opzet van onze studie
over Smith en de economische wetenschap. Uiteengezet wordt dat onze studie
van Smith erop gericht is om in dialoog met Smith een aantal uitgangspunten
van de economie opnieuw te doordenken. In het bijzonder gaat het daarbij om
de conceptuele verhouding tussen individu en samenleving, tussen algemene
systeemanalyse en historisch-maatschappelijke verklaring en tussen positieve
en normatieve economie. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt
toegelicht dat het hedendaagse economisch denken de traditionele oppositione-
Ie interpretatie van bijvoorbeeld individu en samenleving loslaat en naar een
meer relatieve interpretatie zoekt. Onder verwijzing naar het specifieke
moraalfi1osofische karakter van Smith's werk wordt uiteengezet dat herlezing
een bijdrage aan deze conceptuele herorientatie kan leveren. In Smith's
moraalfilosofische benadering van de economie Jigt namelijk een relatione le
interpretatie besloten van individu en samenleving, van algemene systeemana-
lyse en historisch-maatschappelijke verklaring en van positieve en normatieve
economie.

1 De Adam Smith-receptie tot 1976

Adam Smith heeft, afgezien van een enkele boekbespreking en wat ingezon-
den brieven in tijdschriften, twee werken gepubliceerd. Het eerste verscheen
in 1759 onder de titel: The Theory of Moral Sentiments? Zoals het titelblad
aangeeft, handelt die publicatie over de principes, volgens welke mensen eerst
plegen te oordelen over het gedrag en het karakter van hun buren en vervol-
gens over dat van zichzelf. Het boek werd goed ontvangen en Smith verwierf
op het terrein der moraalfilosofie internationaal aanzien."

Het tweede werk werd in 1776 gepubliceerd. De voUedige titel luidt An
Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, door het publiek
echter veelal ingekort tot: The Wealth of Nations. Het boek betreft ... an
account of the general principles of law and government, and of the different
revolutions which they had undergone in the different ages and periods of
society '" in what concerns police. revenue. and arms .... 5 The Wealth of
Nations werd eveneens in brede kring enthousiast ontvangen, overigens tegen
de verwachting in van Strahan, de uitgever, en van Hume, een bekend,
heterodox denker met wie Smith eng bevriend was. Beiden waren namelijk
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van oordeel dat die studie over de welvaart der naties intellectueel nogal wat
van de lezer vergde."

Smith overleed, zevenzestig jaar oud, op 17 juli 1790. Ben derde werk dat
hij samen met The Wealth of Nations al in de eerste editie van The Theory of
Moral Sentiments had aangekondigd, bleef daarmee onvoltooid. Volgens de
Advertisement bij de laatste door Smith zelf verzorgde editie van The Theory
of Moral Sentiments uit 1790 zou dit derde werk over de jurisprudence hande-
Ien,? Naar de definitieve inhoud kan echter slechts worden gegist. De studenten-
aantekeningen van colleges in respectievelijk 1762-1763 en 1766 zijn de enige
informatiebron inzake Smith's theorie van de jurisprudence.' Smith liet het
manuscript, te zamen met andere teksten, vlak voor zijn overlijden vernietigen.

TerwijI Smith The Theory of Moral Sentiments en The Wealth of Nations
altijd als del en van een meer omvattend onderzoeksproject over mens en
maatschappij had beschouwd, was het tot 1976 gebruik genoemde geschriften
als twee op zichzelf staande teksten te lezen.? Na de publicatie van The
Wealth of Nations in 1776 raakte overigens The Theory of Moral Sentiments
geleidelijk uit de belangstelling.

De receptie van Smith's werk in het economisch denken wordt in deze en
de volgende paragraaf beschreven aan de hand van vier momentopnamen.
Deze paragraafbehandelt de Adam Smith-receptie tot 1976 en schetst daartoe
successievelijk de situatie vijftig, honderd en honderdvijftig jaar na het
verschijnen van The Wealth of Nations. De Adam Smith-receptie anna 1976
wordt in de volgende paragraaf besproken.

1.1 De Adam Smith-receptie anna 1826

Vijftig jaar na het verschijnen van The Wealth of Nations in 1776 werden er
nog geen conferenties of symposia ter herdenking van Smith's bijdrage aan
het economisch den ken georganiseerd. \0 Publicaties over economie bestonden
in die tijd vooral uit interpretaties en bewerkingen van The Wealth of Nations.
Het onderzoek was er als het ware op gericht de zeggingskracht van dat ge-
schrift te versterken door de daarin gepresenteerde economische analyse op
onderdelen te verbeteren dan wei aan te vullen." Ricardo en Say waren in deze
toonaangevend. De invloed van eerstgenoemde beperkte zich vooral tot Enge-
land.

Ricardo en Say hadden met elkaar gemeen dat zij een verdere systematise-
ring van het economisch denken nastreefden. Hun interpretaties van Smith's
economisch den ken vertoonden verder grote verschillen. Ricardo koos voor
een deductieve methode en fundeerde de waardeleer in de arbeidswaarde. Say
daarentegen opteerde voor een inductieve methode, omdat deze meer realis-
tisch zou zijn. In de waardetheorie legde hij de nadruk op het nut en de
schaarste van goederen."

Hoewel de ricardiaanse interpretatie van Smith's economisch denken in
Engeland toonaangevend was, werd deze niet door iedereen gedeeld. Bailey
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bijvoorbeeld, wilde dichter bij Smith's stijl van economisch onderzoek blijven.
Bailey was van mening dat Smith in The Wealth of Nations niet alleen een
meer realistische benadering van de economie voorstond, maar ook beter
gezien had dat waarde een relationele grootheid was. 13

Op het vlak van de economische politiek waren de meningsverschillen met
de ricardianen vee] minder. Over het algemeen werd Smith's opvatting
gedeeld dat een vrije markteconomie nagestreefd moest worden, ook al zou
deze in de praktijk wellicht nooit volledig gerealiseerd kunnen worden.
Enerzijds diende er behoedzaam omgesprongen te worden met de vigerende
gebruiken en conventies alsmede met de feitelijke machtsverhoudingen in de
samenleving, anderzijds zou het onder bepaalde omstandigheden noodzakelijk
zijn dat de overheid zich rechtstreeks in de loop van de economie mengde.

1.2 De Adam Smith-receptie anno 1876

In Engeland was de situatie in vergelijking tot 1826 ingrijpend veranderd. De
ricardiaanse school had met de marginalistische revolutie haar dominante positie
verloren. Het tijdperk van de zogeheten neoklassieke economie was aangebro-
ken. De Engelse (politi eke) economie had opnieuw aansluiting bij het Continen-
taal-Europese en het Amerikaanse denken gevonden. Er vond een professionali-
sering van het economisch denken plaats, waarbij de economische wetenschap
van het politi eke en toegepaste economisch denken werd gescheiden."

Hoe de Engelse (politi eke) economen in de tweede helft van de negentiende
eeuw over de wetenschappelijke merites van The Wealth of Nations dachten,
kan het beste worden gedemonstreerd aan de hand van het oordeel van
respectievelijk Leslie en Bagehot. Laatstgenoemde was representatief voor de
neoklassieke stroming onder de (politieke) economen, terwijl Leslie het
stand punt van de kritische historische school vertolkte.

Beide auteurs beschouwden de ricardiaanse economie als een dwaling. Zij
waren eveneens eensgezind in de erkenning van Smith als grondlegger van het
markteconomisch denken. Hun meningen verschilden echter aanzienlijk,
wanneer een nadere uitwerking van Smith's bijdrage aan de economische
theorievorming werd gegeven.

Leslie probeerde The Theory of Moral Sentiments en The Wealth of Nations
met elkaar in verband te brengen. Hij was lovend over Smith wegens diens
historisch-maatschappelijke orientatie. De specifieke economische theorieen
van Smith yond hij echter gedateerd. Zij zouden betrekking hebben op de
beginfase van de industrialisatie, die naar Leslies oordeel was atgesloten."

Bagehot verwoordde de Smith-interpretatie van de neoklassieke (politi eke)
economen. Hij beperkte zich tot The Wealth of Nations en weI tot het markt-
~heoretisch dee!. Smith verdiende volgens Bagehot waardering, omdat hij de
Idee van het marktmechanisme in het centrum van het economisch denken had
geplaatst. Over de theorie zelf was Bagehot echter minder positief. Hij onder-
schreef weI de stelling dat de marktwaarde aan de produktiekosten gerelateerd
was, maar hij wees Smith's uitwerking af. Deze zou namelijk de economische
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wetenschap Ophet dwaalspoor van de ricardiaanse arbeidswaardeleer hebben
gezet."

Uit de verslagen van de herdenkingsbijeenkomst van de Political Economy
Club op 31 mei 1876 kan verder afgeleid worden dat de politici en de staats-
Iieden niet aileen sterk vertegenwoordigd waren, maar dat zij The Wealth of
Nations ook anders lazen en beoordeelden dan de (politieke) economen. Zo
bracht Lowe in zijn feestrede geen scheiding aan tussen de economische
analyse en het overige economisch denken. Lowe prees Smith zonder enig
voorbehoud om diens laissez-faire benadering van de economie. De reserves
die Smith in deze nog had gehad, werden zelfs ongegrond bevonden. Smith
had te weinig vertrouwen gehad in de eigen, inmiddels boven aIle kritiek
verheven leerstellingen over de heilzame en efficiente werking van de vrije
markt, aldus Lowe.'?

De (politieke) economen deelden deze opvatting over Smith en het eigen-
tijdse economisch-wetenschappelijke bedrijfniet. Voor hen was de (politieke)
economie niet op een enkel secundair probleem na voltooid. De economische
wetenschap diende zelfs een ingrijpende verandering te ondergaan. De (politie-
ke) economen gebruikten de centenary dan ook vooral om bekendheid aan hun
eigen altematieve, economische theorie te geven. De uitspraken over economi-
sche politiek deelden zij overigens wei met de niet-economen maar deze
stonden voor hen geheel los van de economische theorie."

1.3 De Adam Smith-receptie anno 1926

Uit de publicaties ter gelegenheid van de sesquicentenary blijkt dat The
Wealth of Nations nog meer dan in 1876 tot de geschiedenis van het econo-
misch denken werd gerekend. De publicatie van The Wealth of Nations werd
in 1926 vooral door economen herdacht. Politici en staatslieden hadden
blijkbaar niet zo'n behoefte om de pleitbezorger van de vrije markteconomie
te huldigen, toen de zelfregulerende werking van het prijsmechanisme te
wensen overliet.

Het feit dat auteurs van bijvoorbeeld de institutionalistische school in de
honderdvijftigste verjaardag van The Wealth of Nations geen aanleiding zagen
om aan dat geschrift vanuit hun eigen visie op economie uitvoerig aandacht
te besteden, wijst er verder op dat niet meer zoals voorheen aIle scholen zich
in Smith herkenden. Neoklassieke economen zoals Cannan van de London
School of Economics, en Douglas en Viner van de universiteit van Chicago
waren nu, in tegenstelling tot de kritici van de neoklassieke economie, promi-
nent aanwezig." Hun visie op Smith's bijdrage aan de economische weten-
schap zou onder andere via Schumpeters History of Economic Analysis (1954)
en Blaugs Economic Theory in Retrospect (1962 en 1978) tot in de jaren
zeventig doorklinken.

De lezingen van Cannan en Douglas waren in lijn met Bagehots interpreta-
tie van Smith uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Smith's economische
analyse werd gemterpreteerd tegen de achtergrond van de toen gangbare,
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neoklassieke theorie over nutmaximaliserende actoren en automatische prijs-
coordinatie op interdependente markten. Volgens Cannan en Douglas had
Smith in beginsel de goede optiek gehad, maar was hij bij de uitwerking van
de waardetheorie het spoor bijster geraakt. Hij werd wederom wegens zijn
arbeidswaarde-leer mede verantwoordelijk geacht voor de misstappen van de
Engelse klassieke school. Cannan en Douglas wezen er overigens wel op dat
Smith meer aandacht voor de prijsvorming op de markten van goederen en
produktiefaktoren had gehad dan de Engelse klassieke economen. De concrete
bijdrage van Smith aan de analyse van die prijsvorming werd echter ook nu
als achterhaald beschouwd."

Viners voordracht was breder van opzet dan die van Cannan en Douglas."
Terwijllaatstgenoemden zich, conform de gangbare wetenschapsopvatting, tot
de economische analyse van The Wealth of Nations beperkten, behandelde
Viner tevens Smith's economisch-politieke denken. Hij betrok zowel The
Wealth of Nations als The Theory of Moral Sentiments in zijn verhaal. Viner
gaf een positiever oordeel over Smith's bijdrage aan de economische analyse
dan Cannan en Douglas. Hij prees Smith zelfs expliciet voor het feit dat deze
als eerste erin geslaagd was de economie als een systematisch geheel voor te
steJlen. Hij weersprak verder Cannans opvatting dat Smith vanuit de idee van
de natuurlijke harmonieuze orde voorstander was geweest van een onvoor-
waarde-lijke laissez-faire politiek.f Volgens Viner hing Smith de idee van de
natuurlijke orde we] in The Theory of Moral Sentiments aan maar niet in The
Wealth of Nations."

Doordat Viner zowel The Wealth of Nations als The Theory of Moral
Sentiments in zijn studie van Smith's economisch denken betrok, lijkt hij op
het eerste gezicht een voorloper van de economen te zijn die in de jaren
zeventig de eng economisch-wetenschappelijke lezing van Smith's werk
afwijzen en voor een integrale, contextuele benadering pleiten. Vooruitlopend
op de bespreking van de nieuwe Adam Smith-receptie later in dit hoofdstuk,
zij hier al opgemerkt dat Viners lezing van Smith's werk toch tot de oude
Smith-receptie gerekend moet worden. Viner betrok weliswaar The Wealth of
Nations en The Theory of Moral Sentiments in zijn beschouwingen, maar het
resultaat was volledig in lijn met de oude Smith-interpretatie. Viner verstond
namelijk The Theory of Moral Sentiments als een ethisch-psychologisch
geschrift met een altruistische mensopvatting en The Wealth of Nations als een
economisch geschrift met een egoistische mensopvatting."

De bijdragen van filosofisch en historisch georienteerde auteurs als Hollan-
der, Clark en Morrow aan de herdenking van de sesquicentenary van The
Wealth of Nations vertonen meer overeenkomst met de hedendaagse integrale
en contextuele benadering van Smith." Het werk van Morrow verdient in deze
vooral vermelding, omdat daarin aI aangeduid wordt dat het verband tussen
The Theory of Moral Sentiments en The Wealth of Nations in Smith's begrip
van mutual sympathy gezocht moet worden."

Ondanks de aanzetten tot een altematieve benadering bij auteurs als Hollan-
der, Clark en Morrow duurde het tot in de jaren zeventig, voordat de eng
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economisch-wetenschappelijke interpretatie van Smith's werk in een bredere
kring ter discussie gesteld zou worden. Tot dan overheerste de opvatting dat
Adam Smith de grondlegger was van de (neo)k1assieke theorie; in het derde
kwart van deze eeuw werd Smith's analyse van de markteconomie in navol-
ging van Schumpeter als een walrasiaanse algemene evenwichtsanalyse in
nuc1eogelezen."

2 De Adam Smith-receptie sedert 1976

Het zou in lijn met de Adam Smith-receptie van 1826, 1876 en 1926 zijn
geweest, als de bicentenary-output overwegend uit verhandelingen over de
anticipatie van Smith op de walrasiaanse algemene evenwichtsanalyse had
bestaan. De congresbundels en de vele andere publicaties ter gelegenheid van
de bicentenary van The Wealth of Nations laten een heel ander beeld zien.
Economen van diverse scholen verdiepen zich in Adam Smith's economisch
denken vanuit vragen ten aanzien van de grondslagen van de economische
wetenschap. The Wealth of Nations en The Theory of Moral Sentiments
worden onder verwijzing naar de context van de auteur als twee delen van een
meer omvattende maatschappijfilosofie gelezen. Het aantal publicaties over
Smith ter gelegenheid van de herdenking van de publicatie van The Wealth
of Nations is dus niet alleen uitzonderlijk groot, de onderwerpen en de bena-
dering van Smith's werk zijn in vergelijking tot 1826, 1876 en 1926 al even
bijzonder.

Smith's economische analyse wordt niet meer als verouderd of onjuist
beschouwd. Vooraanstaande economen van diverse specialisaties vinden in
Smith's werk opnieuw een bron van inspiratie." Veel ideeen van Smith over
economie die tot voor kort als achterhaald of als onjuist werden beschouwd,
blijken vanuit de hedendaagse theorieen op het gebied van bijvoorbeeld de
monetaire, de macro- en de welvaartseconomie opnieuw van waarde te zijn."

De herwaardering heeft echter niet alleen op bepaalde specifieke onderdelen
betrekking. Zij betreft Smith's economisch denken als geheel. Schumpeter
opvatting dat Smith's economische analyse nauwelijks origineel en op tal van
punten niet consistent is, wordt weersproken." De selectieve lezing van
Smith's oeuvre, waarbij slechts de zogeheten economisch-wetenschappelijke
passages in beschouwing worden genomen, wordt ter discussie gesteld."
Kortom, de bicentenary-output geeft alleszins reden om van een Adam Smith-
renaissance te spreken.

De aanhoudende stroom van publicaties na 1976 laat zien dat de bicentena-
ry als een breuk in de Adam Srnith-receptie moet worden beschouwd. Natuur-
lijk, er waren al v66r 1976 aanzetten tot herinterpretatie en herwaardering van
Smith's werk. Een doorbraak vond echter pas medio jaren zeventig plaats."

De stroom van publicaties die sedert de jaren zeventig over Smith zijn ver-
schenen, is zo omvangrijk en divers dat het zonder de overzichtsartikelen van
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Recktenwald (1978) en West (1978) onmogelijk is om in korte tijd een beeld
te vormen van het hedendaagse denken over Smith. Het artikel van West is
getiteld: Scotland's Resurgent Economist: A Survey of the New Literature on
Adam Smith. Het bespreekt de publicaties die in de peri ode 1947 tot 1977
verschenen zijn en over Smith's bijdrage aan de economische analyse hande-
len, opgevat conform de standaard die in de economische wetenschap dienaan-
gaande gangbaar is. Het artikel van Recktenwald heeft als titel: An Adam
Smith Renaissance anno 1976? The Bicentenary Output - A Reappraisal of
His Scholarship en behandelt de bicentenary-output zonder een verdere
selectie toe te passen betreffende invalshoek of thema."

Voor de verkenning van de hedendaagse Adam Smith-renaissance geven
wij de voorkeur aan het artikel van Recktenwald. Het heeft een bredere
orientatie dan dat van West, waardoor het een beter overzicht van de nieuwe
trends in het Adam Smith-onderzoek biedt. Recktenwald onderscheidt vier
hoofdtrends, te weten (1) nadruk op de samenhang tussen de verschillende
geschriften van Smith; (2) hemieuwde reconstructie van Smith's economische
analyse; (3) explicitering van de historisch georienteerde maatschappijtheorie
die Smith bij zijn werk voor ogen moet hebben gehad, en (4) herbeschouwing
van Smith's politiek-economische opvattingen over economie en rechtsleer."
De volgende greep uit de vele publicaties die na Recktenwalds overzicht-
artikel zijn verschenen, bevestigen diens waarneming: Markt, Staat und
Solidaritiit bei Adam Smith (1981/1984), The Science of a Legislator: The
Natural Jurisprudence of David Hume and Adam Smith (1981), Wealth and
Virtue. The Shaping of Political Economy in the Scottish Enlightenment
(1983), Adam Smith. Ethiek, Politiek, Economie (1986), 'Free Trade' and
Moral Philosophy. Rethinking the Sources of Adam Smith's Wealth of Nations
(1986), Adam Smith's Economics: Its Place in the Development of Economic
Thought (1988), Zur sozial-philosophischen Gestalt der Marktwirtschafts-
theorie bei Adam Smith (1983), Adam Smith and His Legacy for Modern
Capitalism (1991), en Adam Smith in his Time and Ours: Designing the
Decent Society (1993). Daamaast kan uit deze lijst van titels worden opge-
maakt dat met het Srnith-onderzoek van de laatste tien a vijtien jaar een
nieuwe visie op Smith's werk gestalte krijgt."

Er zal nu uitvoeriger op de nieuwe trends in het Adam Smith-onderzoek
worden ingegaan. De analyse van de verschillen tussen het Smith-onderzoek
van v66r en na 1976 zal vooralsnog een louter beschrijvend karakter hebben.
In de paragrafen 3 en 4 zal een meer theoretische analyse worden gegeven.
Dan zal worden aangetoond, dat de gesignaleerde verschillen nauw verband
houden met een verandering van interpretatiemodel.

2.1 Nadruk op de samenhang tussen de verschiUende werken van Smith

In de traditionele Adam Smith-interpretatie worden de geschriften van Smith
als op zichzelf staande verhandelingen beschouwd met elk een eigen duidelijk
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afgebakend onderwerp. Vanuit het perspectief van de econoom is slechts The
Wealth of Nations interessant en meer in het bijzonder de eerste twee van de
in totaal vijf boeken. The Wealth of Nations wordt wel als het economische
werk van Smith gezien. Voor de economische wetenschap worden echter
slechts de eerste twee delen relevant geacht, omdat alleen deze aan economi-
sche analyse gewijd zouden zijn." De overige delen worden buiten beschou-
wing gelaten, omdat die ofwel niet-wetenschappelijk, dit wil zeggen normatief
of practisch georienteerd zouden zijn danwel tot een andere discipline, zoals
de geschiedwetenschappen, gerekend zouden moeten worden." De andere
publicatie van Smith - The Theory of Moral Sentiments - rekent de econoom
tot het terrein van de ethiek en de psychologie. Zij wordt eveneens onbruik-
baar geacht, omdat het vermeende altruistische mensbeeld niet met het uit-
gangspunt van de economie strookt, namelijk het uitgangspunt dat de mens
vanuit zijn eigenbelang handelt.

Tegenover deze traditionele opvatting staat nu de nieuwe trend om Smith's
werk als een geheel te beschouwen. Men gaat er met andere woorden van uit,
dat er aan de geschriften van Smith een gemeenschappelijke basistheorie ten
grondslag ligt. Veel onderzoek wordt gedaan naar de grondstructuur van
Smith's werk. Er wordt gesteld dat de oude opvatting volgens welke The
Theory of Moral Sentiments van een altruistisch en The Wealth of Nations
van een egoistisch mensbeeld uitgaat, op een verkeerde interpretatie van
Smith's werk berust. Er wordt geprobeerd, Smith's economisch denken als
een integraal onderdeel van een meer omvattende moraalfilosofie te ver-
staan."

In de altematieve benadering wordt benadrukt dat Smith's economisch
denken in zijn context begrepen dient te worden. Dit impliceert dat men afziet
van de thans gangbare vakdisciplinaire benadering van Smith's werk en
teruggrijpt op de oude, klassieke wetenschapsindeling: logica, natuurfilosofie
en moraalfilosofie. Smith's verhandelingen over economie, ethiek, politiek,
recht, taal en wetenschapsfilosofie moeten als onderdelen van een meer
omvattende moraalfilosofie worden gelezen."

2.2 Rehabilitatie van Smith als econoom

In de loop van de eerste helft van de twintigste eeuw was de belangstelling
voor Smith geslonken tot vragen van historiografische aard. In de jaren veertig
en vijftig overheerste de opvatting dat The Wealth of Nations voor de eigen-
tijdse economisch-theoretische en economisch-politieke vraagstukken weinig
betekenis had." Als er al waarderende woorden over Smith werden gesproken,
betrof dat meestal het feit dat hij het econornisch denken van zijn tijd tot een
systematisch geheel had weten samen te voegen. Smith werd geprezen omdat
hij in de eerste twee boeken van The Wealth of Nations de maatschappelijke
goederenvoorzieningsprocessen in term en van een zichzelf regulerend systeem
had beschreven en geanalyseerd. Deze prestatie werd als een rnijlpaal in de
ontstaans-geschiedenis van de vakwetenschap Economie beschouwd, want
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want dankzij die systematisering had het economisch denken zich uit de
moraalfilosofie kunnen losmaken en zich als een zelfstandige wetenschappelij-
ke discipline kunnen vestigen."

Voor een goed begrip van de waardering voor Smith is het echter belangrijk
hier op te merken dat de lof, veelal in navolgiog van Schumpeter, Diet zozeer
de creativiteit gold, maar veeleer het monnikenwerk dat voor deze systemati-
sering nodig moest zijn geweest. Men meende namelijk dat Smith slechts de
ideeen en de theorieen die tot dan toe her en der over diverse auteurs en hun
geschriften verspreid waren, in een boekwerk, The Wealth of Nations bijeen-
gebracht had." Verder deelde menigeen, onder wie in Nederland Van Traa,
het kritisch oordeel van een auteur als Schumpeter, dat de mate van logische
consistentie in The Wealth of Nations nogal te wensen overliet.?

Richten we nu onze blik op de hedendaagse publicaties van economen over
Smith' s economische analyse, dan valt op, hoezeer de belangstelling en de
waardering van economen voor Smith veranderd zijn. In allerlei publicaties
geven economen er thans blijk van, dat zij de economisch wetenschappelijke
kwaliteiten van Smith's werk hoog aanslaan, Naast hedendaagse toepassingen
van Smith's economisch denken zijn er tal van vergelijkende studies gemaakt
waaruit blijkt, dat vele modeme economische theorieen al bij Smith in meer
of minder uitgewerkte vorm aanwezig zijn." Auteur als Samuelson heeft
zelfs een poging ondemomen om de economische analyse van de boeken I en
ITvan The Wealth of Nations om te zetten in een eigentijds wiskundig model.
Met bijvoorbeeld Hollander is hij vollof over de consistentie en het realisme
van Smith's analyse."

2.3 Aandacht voor de maatschappijr.J.osofie achter Smith's economisch
denken

De traditionele Adam Smith-interpretatie kan als een economistische interpre-
tatie worden gekarakteriseerd. Men gaat er namelijk van uit dat Smith de
economie conform de uitgangspunten van de economische wetenschap ver-
klaart. Smith zou de actoren opvatten als atomistische individuen die op
efficiente wijze hun eigenbelang nastreven en zich daarbij via het prijsmecha-
nisme naar een voor allen optimale situatie bewegen."

Thans verschijnen er publicaties, waarin op basis van de combinatie van
The Wealth of Nations en The Theory of Moral Sentiments een altematief
beeld van Smith's economisch denken wordt geschetst. Tegenover het traditio-
nele uitgangspunt van het rationalistisch handel end, atomistisch individu en
het algemeen evenwicht scheppend prijsmechanisme stelt men nu de idee dat
het handelen van de individuele actor in relatie tot de concrete, historisch-
maatschappelijke context begrepen moet worden. Daarmee wordt bedoeld dat
men bij de analyse van het economisch gedrag en van de economische
processen weliswaar ervan uit moet gaan dat individuen de uiteindelijke
acto~en van de vo~shuishouding zijn, maar dat een verklaring van dat gedrag
en die processen m termen van de formele, doel-middel-rationaliteit en het
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prijsmechanisme tekort schiet. Ben individu vormt en beoordeelt zijn gedrag
onder verwijzing naar de vigerende maatschappelijke waarden en normen.

In de nieuwe optiek wordt aan Smith's economie een institutionalistische
uitleg gegeven. Zo verwijzen auteurs als Lachmann, O'Driscoll en Rizzo in
hun pleidooi voor een analyse van de concrete (markt)economische processen
naar Smith als de auteur die erop gewezen heeft dat orde spontaan met het
menselijk handelen ontstaat en evolueert." Ben andere invalshoek tot de
institutionalistische interpretatie treffen we aan bij auteurs als Meek en
Skinner, die de studies van Smith over ethiek, economie en recht als onderde-
len van een omvattende, historisch georienteerde theorie over mens en samen-
leving uitleggen." Recktenwald deelt overigens deze visie, wanneer hij in zijn
overzichtsartikel de integrale Iezing van The Theory of Moral Sentiments, The
Wealth of Nations en The Lectures of Jurisprudence als een belangrijke,
nieuwe ontwikkeling in het Smith-onderzoek kwalificeert."

2.4 Hernieuwde interesse voor Smith's opvattingen over economie en
politiek

Smith stond in de jaren zestig bekend als de auteur van het algemeen even-
wichtscheppend marktmechanisme. Aan een meer genuanceerd standpunt over
Smith's economisch-politieke denkbeelden, zoals dat van Viner, werd nauwe-
lijks aandacht besteed. Tegenstanders van de laissez-faire politiek distantieer-
den zich van Smith, voorstanders haalden Smith aan.

Studies van bijvoorbeeld Kaufman, Krtisselberg en Trapp geven aan dat
men thans weer wil weten wat Smith werkelijk over marktregulatie en over-
heidspolitiek heeft gezegd." Hieruit blijkt dat het hedendaagse Smith-onder-
zoek er niet in de eerste plaats op gericht is om nogmaals vast te stellen, of
Smith weI of niet tot het kamp van de voorstanders van laissez-faire politiek
gerekend moet worden. De hedendaagse publicaties getuigen veel meer van
een behoefte om mede aan de hand van Smith's werk de verhouding tussen
individu, samenleving en overheid opnieuw aan de orde te stellen."

Uit bovenstaande comparatieve beschrijving van de nieuwe trends in het
Adam Smith-onderzoek blijkt, dat er werkelijk van een wedergeboorte van
deze klassieke auteur in 1976 sprake is. Het betreft niet alleen een weder-
geboorte in kwantitatief maar vooral ook in kwalitatief opzicht. Uit de be-
schrijving van de vier trends in het hedendaags Adam Smith-onderzoek komt
een visie op deze klassieke auteur naar voren, die fundamenteel verschilt van
het Adam Smith-beeld dat in de periode 1776 tot 1976 gemeengoed was.

In de volgende twee paragrafen zal een theoretische analyse worden gege-
yen van de omslag die aan het nieuwe onderzoeksprogramma ten grondslag
Jigt. Het oeuvre van Smith wordt namelijk heden ten dage vanuit een andere
theoretisch denkkader benaderd dan in het verleden het geval was. Er wordt,
om in termen van Kuhn te spreken, een nieuwe zoeklichttheorie gehanteerd.
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3 Het traditionele interpretatiemodel van Smith's werk

Om de hedendaagse Adam Smith-renaissance adequaat te begrijpen is inzicht
nodig in de diepere achtergronden van deze vernieuwde en vooral veranderde
interesse voor Smith. In de vorige paragraaf is een beschrijving gegeven van
het huidige Smith-onderzoek. Ofschoon de vier hoofdtrends afzonderlijk
behandeld zijn, is toch al duidelijk geworden dat zij Dietlos van elkaar staan.
Achter de thema's van het nieuwe Smith-onderzoek ligt de centrale vraag: hoe
heeft Smith het individu, de overheid en de samenleving in hun onderlinge
verhouding begrepen? Voor wat de economie betreft, concentreert zich deze
vraag op de verhouding tussen ethiek, economie en politiek, of meer concreet:
het verband tussen de vrije markt en de andere maatschappelijke instituties;
een thema dat thans onder economen en politici zeer actueel is. Daarmee is
een eerste indicatie gegeven van het theoretisch kader van waaruit de weder-
geboorte van deze klassieke econoom moet worden begrepen.

De centrale vraag betreffende de samenhang tussen de vrije markt en de
andere maatschappelijke instituties wijst erop, dat er niet alleen een verande-
ring in de samenstelling van het onderzoeksprogramma heeft plaatsgevonden,
maar dat het theoretisch fundament eveneens ingrijpend gewijzigd is. Om die
theoretische basis op het spoor te komen ligt het voor de hand om opnieuw
bij West en Recktenwald te rade te gaan, die, zoals eerder vermeld, beiden
een artikel hebben gewijd aan de jongste literatuur over Smith. Beide auteurs
onderkennen immers, dat de Adam Smith-interpretatie ingrijpende veranderin-
gen heeft ondergaan. Wellieht bieden hun artikelen zieht op de gewijzigde
theoretische basis van het Adam Smith-onderzoek.

Als we het artikel van West erop naslaan, komen we in deze kwestie niet
veel verder. De auteur eonstateert dat er ingrijpende veranderingen in de
Adam Smith-receptie zijn opgetreden, maar ziet daarin geen reden om extra
aandaeht te sehenken aan de verklaring van dat fenomeen. Hij acht het
namelijk vanzelfsprekend, dat elke generatie haar eigen Smith-interpretatie
heeft overeenkomstig haar eigen specifieke interessen en opvattingen. Zijn
uitgangspunt is, dat de relatie tussen de interpretator en zijn tekst altijd een
eigentijdse inkleuring krijgt. West verklaart de voortdurende meningsverschil-
len over The Wealth of Nations met een verwijzing naar het gegeven dat het
referentiekader van de waarnemer de waameming beinvloedt, om vervolgens
diezelfde meningsverschillen aan te halen als het bewijs voor het feit dat dit
gesehrift een klassiek werk is op het gebied van de eeonomie. Zo vormt ook
de huidige, hemieuwde belangstelling voor Smith een bewijs van zijn blijven-
de waarde voor de eeonomische wetenschap.?

De conclusie uit de in het bovenstaande aangehaalde opvattingen van
West is, dat de eigentijdse gebondenheid van de Adam Smith-interpretatie
vo!gens deze aut~ur elke positieve eonnotatie mist. Zijn standpunt lijkt te
neigen naar een nietszeggend relativisme in de zin, dat elke lezer en elke tijd
h~n eig~~ int:~retatie ~ebben. West is eehter in deze niet eenduidig, doordat
hij tegelijkertijd aan de Idee van een invariante betekenis van Smith's teksten
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blijft vasthouden en de toegankelijkheid daarvan voor de interpretator niet
uitsluit.

Het artikel van Recktenwald draagt eveneens weinig bij tot een dieper
inzicht in de hemieuwde belangstelling voor Smith, terwijl men juist van dit
artikel een substantiele bijdrage zou verwachten. De verklaring en de beoorde-
ling van de hedendaagse Smith-renaissance vonnen te zamen immers een van
de expliciete doelstellingen van het artikel. 53 De auteur wijdt er zelfs een
aparte paragraaf aan. Zoals de titel van de betreffende paragraaf: The 1976
Revival and the Lasting Radiation al doet vennoeden, vindt men ook hier niet
de eigenlijke verklaring van de Adam Smith-renaissance. De auteur schetst op
voortreffelijke wijze, hoe de huidige generatie tegen het werk van Smith
aankijkt, maar de achtergrond van deze vemieuwing blijft bij hem eveneens
onderbelicht. Recktenwald venneldt wel, dat er van een echte Smith-renaissan-
ce sprake is. Op de specifieke redenen voor die herleving van de belangstel-
ling voor Smith gaat hij echter nauwelijks in.

Recktenwald heeft een soortgelijke visie op de veranderingen in de Adam
Smith-interpretatie als West. De onvermijdelijke eigentijdse waameming is
ook voor hem de vanzelfsprekende reden dat elke generatie haar eigen, door
de geest van de tijd gekleurde, Smith-receptie kent. Hij meent dan ook dat de
hedendaagse belangstelling van de economen voor economische groei en
ontwikkeling in belangrijke mate bijgedragen heeft aan de extra aandacht voor
Smith." Alleen is Recktenwald minder negatief over deze eigentijdse con-
textuele gebondenheid dan West. Iedere tijd brengt volgens hem nieuwe
facetten van de rijkdom van Smith's werken aan het licht." Doordat iedere
generatie de ideeengeschiedenis opnieuw schrijft en elke generatie tegen de
achtergrond van de eigen tijd het eigen Smith-beeld vonnt, komen steeds
nieuwe facetten van de rijkdom van diens oeuvre naar voren."

De hedendaagse Smith-renaissance is dus volgens Recktenwald terug te
voeren op de blijvende uitstraling van diens economisch denken; het is de
blijvende uitstraling van Smith's rijke, inhoudelijke boodschap, die met het
wegnemen van storende misverstanden en mis-interpretaties steeds beter wordt
begrepen. De voortdurende veranderingen in de Adam Smith-receptie vormen
in Recktenwalds optiek momenten in een continu proces van correctie en
verbetering, waardoor de absoluut juiste en ware interpretatie van Smith's
oeuvre dichter wordt benaderd."

Recktenwald geeft dan ook een opsomming en een beschrijving van de
kwaliteiten van Smith's oeuvre die de blijvende aantrekkingskracht en waarde-
ring garanderen. Aan de orde komen onder meer: (1) de inhoudelijke rijkdom
van Smith's oeuvre in het algemeen; (2) het realisme in de behandeling van
onderwerpen; (3) de tijdloosheid van het centrale them a, te weten het mense-
lijk handelen in zijn maatschappelijke context, en (4) de centrale plaats van
het concept eigenbelang in de analyse van het menselijk handelen.

am de resultaten van onze eerste verkenningen inzake de verklaring en de
beoordeling van de huidige Adam Smith-renaissance nog eens kort samen te
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vatten: het feit van de hedendaagse wedergeboorte van Smith alsmede het
eigen karakter van die hernieuwde belangstelling worden in de geest van West
en Recktenwald verklaard vanuit het eigentijdse economische referentiekader,
dat de interpretatie van Smith's werken kleurt, zoals dit ook bij aile voorgaan-
de oplevingen in de belangstelling voor deze klassieke auteur gebeurde. Met
andere woorden, de huidige Adam Smith-renaissance is in de ogen van West
en Recktenwald slechts in zoverre bijzonder, dat thans facetten van Smith's
denken belicht worden, die men in het verleden nog Diet of onvoldoende
scherp had gezien.

Of schoon die laatste conclusie natuurlijk juist is, schiet de verklaring en
beoordeling van West en Recktenwald toch tekort. ZiJ gaat aan een van de
meest wezenlijke aspecten van de hedendaagse Adam Smith-renaissance
voorbij, namelijk dat er aan de nieuwe trends in het Smith-onderzoek een
ander interpretatiemodel ten grondslag ligt dan in het verleden werd gehan-
teerd. West en Recktenwald kunnen dit aspect van de Adam Smith-renaissance
niet adequaat weergeven, omdat zij zelf nog in de geest van het traditionele
interpretatiemodel werken.

West en Recktenwald bezigen, net zoals de Smith-interpretatoren in het
verleden, een interpretatiemodel dat in sterke mate op de positivistische
traditie in de wetenschapsfilosofie steunt. Deze traditie heeft economen, in hun
streven de economie naar het voorbeeld van de natuurwetenschappen vorm te
geven, altijd erg aangesproken. De verwantschap van het oude interpretatiemo-:
del met de positivistische traditie in de wetenschapsfilosofie komt in het
bijzonder tot uitdrukking in de uiteindelijke doelstelling van het model: de
objectieve betekenis van een tekst vast te stellen. Degenen die het model
toepassen, menen dat een tekst een intrinsieke en objectieve waarde bezit, die
langs methodische weg achterhaald kan worden. Zo heeft Smith's werk in
Recktenwalds benadering een objectieve boodschap met een sterk voorwerpe-
lijk karakter.

Het traditionele interpretatiemodel gaat ervan uit dat de tekstbetekenis door
aile eigentijdse benaderingswijzen heen als een onveranderlijk gegeven kan
worden benaderd. De ware betekenis is volgens deze opvatting de oorspronke-
Jijke zin die de auteur tot uitdrukking wilde brengen, namelijk zijn visie op
de werkelijkheid. De ware zin van de tekst is een soort onveranderlijke
constante en het interpreteren blijft een reproduktieve bezigheid, die erin
bestaat de in feite altijd dezelfde (semper-idem) tekstbetekenis op te sporen
en vast te stell en.

Het feit dat het traditionele interpretatiemodel door het op de natuurweten-
schappen geente positivistisch wetenschapsconcept gemspireerd is, impliceert
natuurlijk niet dat historische teksten met natuurwetcnschappelijke feiten gelijk
worden gesteld. Zo beseffen Recktenwald en West maar al te goed, dat het in
het geval van Smith's werk om teksten gaat die in hun historische context
begrepen moeten worden. Zij herkennen eveneens de eigentijdse hermeneuti-
sche context van de onderzoeker en zijn eigentijdse waarneming. Het is echter
karakteristiek voor degenen die het traditionele interpretatiemodel toepassen,
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dat zij veronderstellen dat deze dubbele hermeneutiek, namelijk van de
historische en de eigentijdse horizon, gescheiden kan worden.

Er is in het traditionele interpretatiemodel geen sprake van een onlosmake-
lijke verwevenheid van beide horizonten, zoals in de volgende paragraaf
verdedigd zal worden. Men meent de dubbele hermeneutiek te kunnen ontkop-
pelen en te kunnen reduceren tot tweemaal een enkelvoudige hermeneutiek;
met andere woorden, men blijft de oorspronkelijke betekenis zien als een
object, dat zich op een externe afstand bevindt. Zelfs al herkent een auteur als
Recktenwald de waarde van de eigentijdse horizon voor het ontdekken van de
historische rijkdom van de tekst, de idee van de objectieve, onveranderlijke
betekenis blijft bij hem toch overeind, als hij te kennen geeft dat door de
verschillende eigentijdse benaderingswijzen heen de oorspronkelijke, invarian-
te tekst steeds beter tot haar recht komt.

De opvatting van een auteur als Recktenwald kan het best vergeleken
worden met het volgende voorbeeld dat ontleend is aan Hirsch. Vol gens
Hirsch bezit een tekst een meaning, die steunt op de intentie van de auteur.
De interpretatie heeft tot doel de meaning, dat wil zeggen: de objectieve en
invariante betekenis van de tekst, vast te stellen. Daarnaast zijn er de signifi-
cances; dit zijn de veranderlijke duidingen die er van de onveranderlijke
meaning in de loop van de geschiedenis worden gegeven. Significances zijn
als het ware eigentijds gekleurde reprodukties van het origineel: de oorspron-

. kelijke meaning. Hirsch verduidelijkt het verschil tussen de meaning en de
significances aan de hand van het volgende voorbeeld: een rood voorwerp
blijkt diverse kleumuances te bezitten als men het tegen verschillende achter-
gronden houdt, terwijl in feite de kleur van het voorwerp onveranderlijk
blijft.58 In dezelfde geest denkt Recktenwald, als hij over de blijvende uitstra-
lingskracht van Smith's werk spreekt. De betekenis van de tekst blijft in zijn
verklaringsmodel, dankzij of ondanks alle eigentijdse inkleuringen, een extern,
voorwerpelijk, object.

Niet alleen de verklaring en de beoordeling van de huidige Adam Smith-
renaissance door Recktenwald en West berusten op het beschreven interpreta-
tiemodel; het model lag eveneens impliciet ten grondslag aan de Smith-
oplevingen in het verleden. De periodiek oplevende discussies over de inhoud
van Smith's werk vormden steeds de weerslag van de eigentijdse scholenstrijd.
Men meende daarbij de dubbele hermeneutiek te kunnen ontkoppelen in
tweemaal een enkele hermeneutiek. Smith's economische opvatting werd
immers als een onafhankelijke gezagsinstantie beschouwd die men vanuit een
extern standpunt als een objectief gegeven meende te kennen. Het standpunt
van Smith werd dan als een objectieve bevestiging van de eigen economische
theorie gezien, of als men meer bescheiden was, zag men de eigen opvatting
als identiek aan die van Smith.

De economen die in het verleden belangstelling toonden voor Smith's
oeuvre, traden niet met hem in discussie om van daaruit een beter zicht op de
eigentijdse economische realiteit te krijgen. Zij ontwikkelden veeleer zelf een
standpunt dienaangaande en hoopten dat Smith's autoriteit hun gezichtspunt
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bevestigde. Hoewel men dacht Smith objectief te benaderen, werd in feite
diens oeuvre als een grabbelton gehanteerd, waaruit naar willekeur en eigen
inzicht geciteerd kon worden.

Het interpretatiemodel dat aan het hedendaagse, nieuwe Smith-onderzoek
ten grondslag ligt, verschilt sterk van het boven beschreven objectivistisch
model. Alvorens tot de analyse van het nieuwe interpretatiemodel over te
gaan, wordt eerst nog beknopt weergegeven, hoe dit object-model in feite bij
de verschillende veranderingen in de Smith-receptie in het verleden werd
gehanteerd. Des te beter kan dan in de volgende paragraaf het nieuwe, henne-
neutische model uiteengezet worden.

De geschiedenis van de economische analyse wordt gewoonlijk in vier perio-
des verdeeld, waarvan de laatste de eigentijdse is. Onder verwijzing naar hun
dominante stijl van analyse, worden de eerste drie successievelijk de klassieke,
de neoklassieke en de keynesiaanse periode genoemd. Tussen deze periodise-
ring en de verschillende Adam Smith-recepties bestaat een duidelijke corres-
pondentie.

Aan het begin van de klassieke peri ode discussieren politieke economen
over de richting waarin Smith's theorie van de vrije markteconomie verder
uitgewerkt zou moeten worden. Overeenkomstig de opties dienaangaande, zijn
er verschillende interpretaties van The Wealth of Nations. De ontwikkelings-
en verdelingstheorie van Ricardo krijgt echter na verloop van tijd in Engeland
de overhand. Er vindt dan ook een interpretatie en citering plaats overeenkom-
stig de ricardiaanse optiek. Smith is aIdus de grondlegger van een economie,
volgens welke de volkshuishouding een systeem vonnt, dat via het markt-
mechanisme naar een stationaire eindtoestand tendeert. Men gaat uit van
klassenverhoudingen die zich op de markt manifesteren aIs verhoudingen
tussen de produktiefaktoren: arbeid, kapitaal en grond. De waarde van de
produktie wordt aan de hand van een arbeidswaardeleer geanalyseerd. De
stationaire eindtoestand van de volkshuishouding wordt opgevat aIs een
situatie, bepaald door de categoraIe eigendoms- en inkomensverhoudingen.

De overgang naar de tweede peri ode vindt plaats in de tweede helft van de
negentiende eeuw. Onder de (politieke) economen heerst in Engeland opnieuw
beroering over het object en de methode van economisch denken. Verschillen-
de nieuwe stromingen wedijveren met elkaar om de leiding van de degenere-
rende klassieke school over te nemen. De auteurs grijpen terug op Smith en
eenieder haaJt wederom uit Smith's werk, wat met zijn opvattingen overeen-
stemt. Als na verloop van tijd de neoklassieke school het pleit wint, wordt ook
de bijbehorende neoklassieke lezing van The Wealth of Nations de algemeen
geldende Smith-interpretatie. Smith blijkt nu, bij het verwijderen van het
vertekenend perspectief van de klassieken, de grondlegger van de neoklassieke
markttheorie te zijn.

Door enerzijds de ricardiaanse economie als een dwaling en de eigen stijl
van economis~he analyse als de adequate voortzetting van het grondleggend
werk van Smith voor te stellen, wekken de neoklassieken met succes de
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indruk, dat met hun benadering het cumulatieve proces van echte, wetenschap-
pelijke kennisvergaring op het gebied van de economie hersteld is. Onder
verwijzing naar Smith's uiteenzettingen over de markt brengen de neoklassie-
ken een ingrijpende herorientatie in de de economische analyse tot stand. Zij
verlaten het perspectief waarin de markt vooral als causa efficiens van de
sociaal-economische dynamiek figureert, en richten zich op de analyse van de
markt als regulator van het gedrag van zelfstandige, individuele economische
subjecten. De dynamische en sociale optiek van Ricardo is aldus vervangen
door een statische en individualistische optiek. Zowel het gedrag van indivi-
duen als de sociaal-economische processen en verhoudingen worden nu .
verklaard vanuit het beginsel dat individuen rationeel handelen onder de
randvoorwaarde van gegeven behoeften en gegeven beschikbare produktiefac-
toren. De markt wordt verondersteld een algemeen evenwicht tot stand te
brengen via een continu proces van prijscorrecties.

De derde peri ode neemt een aanvang in de jaren twintig van deze eeuw.
Onder invloed van de aanhoudende onevenwichtigheden in de economie
ontbrandt opnieuw een scholen-strijd. De kritiek richt zich in het bijzonder op
het zowel door klassieken en neoklassieken veronderstelde algemeen even-
wicht scheppend vermogen van de markt. In de loop van de jaren veertig ebt
de scholenstrijd weg en wordt een nieuw, keynesiaans researchprogramma
gevormd.

Deze ontwikkeling laat ook zijn sporen na in de Adam Smith-receptie.
Smith raakt in de vergetelheid. Hij wordt tot een auteur die definitief tot een
afgesloten fase uit de geschiedenis van de economische analyse behoort.
Schumpeter typeert The Wealth of Nations in zijn standaardwerk de History
of Economic Analysis als de meesterlijke afsluiting van de klassieke peri ode
in de economische analyse. In overeenstemming met de eigentijdse overgang
van de marshalliaanse naar de walrasiaanse marktanalyse beschrijft hij Smith
als een voorloper van Walras, de eerste grote algemene evenwichtstheoreticus,
met daarbij als kanttekening dat zijn werk nauwelijks origineel is en, wat
logische consistentie betreft, zelfs onder de maat is.

Uit de wijze waarop Smith in het verleden bij de scholenstrijd werd aan-
gehaald, blijkt dat men toen, bij de interpretatie van Smith's werk, een meer
positivistisch standaardmodel van onderzoek hanteerde dan West en Reckten-
wald thans in hun overzichtsartikelen vooronderstellen. Men ging veelal
volledig voorbij aan de eigentijdse horizon van de tekstinterpretatie en meende
via de directe lezing, dat wit zeggen de directe waarneming, een weergave te
kunnen bieden van Smith's authentieke, economische opvattingen. Het spreekt
voor zichzelf dat een auteur als Winch vanuit historiografisch perpspectief
twijfels heeft ten aanzien van deze benadering van Smith's gedachtengoed."

De mate waarin een tekstinterpretator de positivistische traditie in de
wetenschapsfilosofie voIgt, is echter niet zo relevant. Waar het om draait, is
dat in het algemeen in positivistische interpretatiemodellen ten onrechte ervan
uit wordt gegaan, dat de dubbele hermeneutiek van eigentijdse en historische
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horizon gescheiden kan worden in twee keer enkelvoudige henneneutiek.
Zonder al te zeer op het andere interpretatiemodel vooruit te lopen, kan hier
weI vastgesteld worden dat de betekenis een relatie vooronderstelt tussen de
lezer en de tekst, omdat iedere waarneming geen weergave van een onafhan-
kelijke werkelijkheid, is maar deze werkelijkheid interpreteert. Deze relatie
wordt gekenmerkt door een communicatie in de vonn van een discours. Een
discours is een betoog dat zijn onderwerp behandelt. Kortom, de dubbele
henneneutiek laat weI een onderscheid, maar geen scheiding toe.

Recktenwald en vele andere economen stellen eigeolijk, vanuit het herme-
neutisch interpretatiemodel bezien, de verkeerde vraag. In termen van het
eerder aangehaalde voorbeeld van Hirsch, luidt hun vraag: Wat is dat rode
voorwerp?, terwijl de vraag moet luiden: Wat betekent dat rode voorwerp?
Naar Smith toe vertaald: aan de orde is niet de vraag: Wat is de tekstinhoud?
maar Wat betekent deze tekstinhoud?

Interpreteren is volgens het hermeneutisch model niet zozeer een reproduk-
tieve maar een produktieve activiteit. Deze andere houding ten opzichte van
de teksten van Smith treft men heden ten dage veelvuldig aan bij de econo-
men die in Smith's inzichten zijn gemteresseerd. Deze economen treden in een
discours met Smith. Zij zijn daarbij niet alleen betekenisontvangers, maar
evenzeer betekenisgevers. Over deze nieuwe houding ten opzichte van Smith,
die de basis vormt van de Adam Smith-renaissance anna 1976, handelt de
volgende paragraaf.

4 Het nieuwe interpretatiemodel van Smith's werk

Evenals bij eerdere gelegenheden van hernieuwde belangstelling voor Smith,
vindt het proces van herinterpretatie en herwaardering van deze klassieke
auteur thans plaats tegen de achtergrond van de hedendaagse discussie over
het object en de methode van de economische wetenschap. De Adam Smith-
renaissance van 1976 houdt nauw verband met de her-orientatie waarin het
economisch denken zich sedert medio jaren zestig bevindt. De nieuwe weg die
het econornisch denken, onder invloed van Keynes' General Theory of Em-
ployment. Interest and Money, in de jaren veertig had ingesJagen, bleek na
verloop van tijd niet aan de verwachtingen te voldoen. Het keynesianisme
leverde geen synthese op die de voor- en tegenstanders van de neoklassieke
leer voor langere tijd kon bevredigen.

Zoals in de volgende paragraaf nog nader zal worden toegelicht, blijkt uit
het verloop van de hedendaagse grondslagendiscussies, dat er twee fasen
onderscheiden moeten worden. De eerste fase heeft sterke overeenkomsten
met vroegere grondslagendiscussies in de negentiende en twintigste eeuw. Aan
de ene kant staan auteurs die oproepen om te breken met het exclusieve
denkkader van de homo economicus en het automatisch prijsmechanisme,
terwijl aan de andere kant auteurs ervoor pleiten om dat kader verder uit te
werken en' stringenter toe te passen. Het ligt voor de hand, dat de voor- en
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tegenstanders van de beginselen van het marktmechanisme en laissez faire
zich ook nu weer ter ondersteuning van hun exposes tot Adam Smith wenden
en daarbij de bekende gevestigde opvattingen over deze grondlegger van het
markteconomisch denken opnieuw van stal halen.

De controverse is ook thans onoplosbaar, doordat de discussianten voorals-
nog vanuit twee geheel verschillende referentiekaders blijven spreken." Het
gevolg daarvan is, dat de discussies beheerst worden door pseudo-tegenstellin-
gen, zoals (I) de economische wetenschap is een positieve wetenschap versus
de economische wetenschap is een normatieve wetenschap; (2) de economi-
sche analyse is erop gericht een economisch vraagstuk te herleiden tot het
rationele keuzegedrag van atomistische individuen versus de economische
analyse verklaart de economische verschijnselen in termen van eigenstandige
sociaal-economische patronen, en (3) het marktmechanisme is, gegeven de
menselijke aard, het meest ideale coordinatiemechanisme voor een volkshuis-
houding versus het marktmechanisme verhult de klassen- of machtsverhoudin-
gen en staat een rechtvaardige verdeling van de welvaart in de weg.

De tweede fase, waarin we ons nu steeds meer bevinden, verschilt wezen-
lijk van de eerste, doordat het traditionele, polaire denken haar greep op de
discussies verliest. In plaats van een strijd tussen scholen tegen de achtergrond
van vooraf gegeven, conflicterende referentiekaders, zoals in de eerste fase,
hebben we nu met een scholenstrijd te maken waarin het accent steeds meer
komt te liggen op het ontwerpen en het uittesten van nieuwe conceptualiserin-
gen van de vrije markteconomie. Aan de orde is niet meer zozeer de vraag of
men v66r of tegen het systeem van vrije markteconomie moet zijn, maar
veeleer wat er onder dat systeem van vrij handelende individuen in een
context van marktverhoudingen kan of moet worden verstaan.

Het belangrijkste verschil met vroeger is dus, dat de discussies minder
betrekking hebben op de keuze tussen een aantal bekende posities binnen het
traditionele begrippenkader, zoals die van marktregulatie of overheidspolitiek,
maar zich richten op het traditionele begrippenkader zelf en de noties van
vrije markt en overheidsinterventies onder de loep nemen. Tal van concepten
die tot voor kort als vanzelfsprekend in de economische analyse werden
gehanteerd, worden in deze tweede fase van de grondslagendiscussies aan een
kritisch onderzoek onderworpen.

Het spreekt voor zich dat men in deze tweede fase bij de kritische bezin-
ning op een basisconcept als de vrije markteconomie nog meer belangstelling
heeft voor Smith dan in de eerste fase van de discussies over de grondslagen
van de econornie. Volgens de traditie kreeg immers de idee van het natuurlijke
systeem van de vrije markt gestalte in het werk van deze auteur. De nieuwe
grondslagendiscussie roept in het verlengde van de herbezinning op de grond-
structuur van de vrije markteconomie vragen op ten aanzien van dit oude
Srnith-beeld. Bovendien richt men zich bij de nieuwe interpretaties van de
econornische basisconcepties ook gaame tot deze klassieke leermeester, omdat
deze de econornie als onderdeel van de moral philosophy in een breder kader
had geplaatst. Studie van deze specifieke aanpak van de economie door Smith
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levert interessant materiaal op voor zowel de geschiedenis van het economisch
denken alsook voor de hedendaagse grondslagen-problematiek.

Het nieuwe Adam Smith-onderzoek spitst zich nu dan ook toe op de
volgende thema's: (I) integrale lezing van Smith's werk; (2) hernieuwde
reconstructie van Smith's economische analyse; (3) explicitering van de
historisch georienteerde maatschappijtheorie die Smith bij zijn werk voor ogen
gehad moet hebben, en (4) herbeschouwing van zijn politiek-economische
opvattingen en rechtsleer. Deze thema's sluiten aan bij de hoofdvragen van de
hedendaagse scholenstrijd."

Doordat de eerste fase van de hernieuwde belangstelling voor Smith, die
aanknoopt bij de traditioneel eng-economische Smith-interpretatie, dikwijls
doorspeelt in de tweede fase, die zich juist richt op de integrale lezing van
diens werk, is de hedendaagse literatuur over deze klassieke auteur niet aIleen
erg veelsoortig. Het feit dat een zelfde onderwerp vanuit twee verschillende
interpretatiemodellen wordt behandeld, maakt ook dat de resultaten vaak
moeilijk met elkaar te vergelijken zijn of op gespannen voet met elkaar
(lijken) te staan. Twee voorbeelden mogen dit laatste verduidelijken.

Het eerste voorbeeld handelt over de overeenkomsten tussen het econo-
misch denken van Smith en de walrasiaanse algemene evenwichtstheorie.
Enerzijds zijn er studies van auteurs als Brown, Danner en Young, die de
optiek van de tweede fase volgen, waardoor de verschiIlende geschriften van
Smith als onderdelen van een omvattende moraalfilosofie worden verstaan.
Deze studies roepen op zijn minst ernstige twijfel op ten aanzien van de
juistheid van de interpretatie van Smith's economische analyse naar het model
van Walras' algemene evenwichtstheorie." Smith's visie op de mens zou niet
stroken met het rationalistische en atomistische mensbeeld van de algemene
evenwichtstheorie.

Anderzijds zijn er studies die steunen op de optiek van de eerste fase in het
hedendaags grondslagenonderzoek, zoals die van Hollander en Samuelson.
Deze auteurs concluderen dat Smith de grondlegger is van de algemene
evenwichtstheorie en dat de kritiek van auteurs als Schumpeter en Van Traa
op de analytische kwaliteiten van Smith geen hout snijdt. Deze studies roemen
Smith om diens analytische kwaliteiten en bevestigen het traditionele beeld
van de econoom Smith, dat andere auteurs vanuit de optiek van de tweede
fase juist trachten te corrigeren.f

Het tweede voorbeeld heeft betrekking op de relatie tussen de economie en
de andere mens- en maatschappijwetenschappen. Aan de ene kant zijn er
auteurs die, conform de optiek van de tweede fase in de hernieuwde belang-
stelling voor Smith, inspiratie bij deze klassieke auteur zoeken inzake vraag-
stukken op het raakvlak van economie en recht, en van economie en politiek,
omdat in diens werk de disciplinaire scheiding van economische, politieke en
rechtswetenschappen nog niet is voltrokken." Zo zijn er eveneens publicaties
waarin aan de hand van integrale lezing getracht wordt een reconstructie te
maken van Smith's moraalfilosofische basistheorie danwel van diens historisch
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georienteerde maatschappijtheorie met de intentie de vanuit de economie
opgetrokken scheidingsmuren tussen de economische en de andere mens- en
maatschappijwetenschappen kritisch te bezien.65

Aan de andere kant zijn er auteurs die aan de optiek van de eerste fase
vasthouden en Smith's economisch denken tegen achtergrond van de traditio-
nele disciplinaire verdeling van mens- en maatschappijwetenschappen bespre-
ken. Ben duidelijk voorbeeld in deze is Hollander, als deze stelt dat de
economische analyse van de boeken I en II van The Wealth of Nations los
gezien kan worden van het historisch-maatschappelijke expose van boek
m.66 Het is eveneens kenmerkend voor deze groep van auteurs, dat zij zich
bij de reconstructie en de beoordeling van Smith's analyse laten leiden door
de destijds gangbare economisch-wetenschappelijke theorieen."

Ondanks het feit dat de gezichtspunten van de eerste fase nog steeds doorwer-
ken in de tweede fase van het nieuwe Smith-onderzoek, wint de optiek van
de integrale Smith-Iezing toch steeds meer terrein. De auteurs gaan daarbij
heel anders met de teksten van Smith om dan de onderzoekers bij vroegere
Smith-recepties plachten te doen. De huidige Smith-studie heeft plaats in de
stijl van een algemeen economisch discours. De opvattingen van Smith
omtrent economie worden meer als standpunten in een discussie opgevat. De
verhouding van de onderzoeker tot de teksten van Smith is die van de dialoog,
welke gericht is op verdieping van het inzicht in de economische grondbegrip-
pen.

De hedendaagse Adam Smith-renaissance is, vooral in haar tweede fase,
beslist meer dan het zoveeiste steekspel tussen schriftgeleerden die hun bedre-
venheid in de kunst van het citeren aanwenden om voorgegeven economische
standpunten te verdedigen. Het zijn niet meer dergelijke retorische overwegin-
gen, die tot lezing van Smith's werk aanzetten. De impliciete vraag van Viners
artikeI, of het nog weI zinvol is om zich in het kader van de economische
analyse met Smith bezig te houden, omdat iedereen weI wat ter ondersteuning
van het eigen standpunt in Smith's werken kan vinden, geldt niet voor de vele
grondige studies die er in de afgelopen 10 a 15 jaar van deze auteur zijn
gemaakt." Deze studies geven er blijk van dat de wijze waarop nu de teksten
van Smith gelezen worden, fundamenteel anders is dan bij vroegere lezingen.
Zij steunen op een ander interpretatie-model dan het traditionele model, waar-
van in de vorige paragraaf een beschrijving is gegeven.

Het nieuwe interpretatiemodel verschilt op een aantal punten diepgaand ten
opzichte van het oude model.

(1) Meer dan vroeger wordt thans uitgegaan van wat men weI de autonomie
van de tekst noemt. Bij de nieuwe lezing van Smith's werk gaat het minder
om de vraag wat precies de bedoeling was van de auteur die de tekst schreef.
Deze vraag speelde bij de vroegere interpretatie veel meer, omdat men toen,
zoals eerder is gesignaleerd, Smith vooral citeerde met de bedoeling diens
autoriteit te gebruiken voor eigen stellingnames.
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In de hedendaagse tekstinterpretatie richt men zich tot Smith's teksten,
omdat deze wat te zeggen te hebben vanuit een gedeelde betrokkenheid op
dezeIfde zaak, namelijk: wat houdt de idee en de concrete realiteit van een
vrije markteconomie in? In deze interpretatie staat niet het gezag van Smith,
maar het behandelde onderwerp centraal. Interpreteren is niet het zich ver-
plaatsen in de innerlijke bedoelingen van de auteur, maar het begrijpen van
het onderwerp dat de ander, in casu Smith, heeft behandeld. Bij de interpreta-
tie nu, vormt de zaak de locus, ofwei de plaats, waarop degene die de tekst
geschreven heeft en degene die de tekst interpreteert, elkaar ontmoeten.

(2) Ben volgend kenmerk van het nieuwe hermeneutisch model is dat de inter-
pretatie in sterke mate het karakter van een discours heeft, en weI in de vorm
van een gesprek over de zaak die in de tekst aan de orde wordt gesteld. Het
gesprek ontstaat door een gedeelde betrokkenheid op een thema dat de inte-
resse respectievelijk had en heeft van de auteur en de lezer. Terwijl beiden
wel dezeIfde interesse hebben, delen zij niet direct dezelfde opvatting over of
hetzelfde perspectief op de zaak in kwestie. Bij volledige gemeenschappelijk-
heid van opvatting en perspectief zou irnmers geen discours behoeven plaats
te hebben.

In de te interpreteren tekst ziet men een mogelijke bijdrage tot inzicht in de
onderhavige zaak. Het is daarbij niet de bedoeling om de tekst volledig in het
Iicht van de eigen opvatting te begrijpen, noch om zich klakkeloos te confor-
meren aan het neergeschreven standpunt, zo dit al mogelijk is. Waar het in het
nieuwe interpretatiemodel om gaat, is dat er een uitwisseling plaats vindt
tussen het eigen standpunt en het geschreven standpunt van de ander, zodat
het zicht op de betreffende zaak, in casu de vrije marktproblematiek, verbreed
en verdiept wordt.

(3) In de hedendaagse tekstvertolking van Adam Smith gaan de economen en
de andere wetenschappers ais het ware een gedachtenwisseling aan met
meningen die in de tekst van Adam Smith naar voren komen. Deze vorm van
discours past in de gedachtenwereld van vele hedendaagse filosofen die zich
met de problemen van de hermeneutiek bezig houden. Men denke aan Gada-
mer, Derrida, Ricoeur en anderen. Ook al vertonen de auteurs onderling grote
verschillen in hun opvattingen over tekstinterpretatie, zij hebben toch een
aantal globale kenmerken gemeen. Het is duidelijk, dat we hier met in een
wijsgerige discussie over hermeneutiek en taalfilosofie willen treden. Het gaat
erom, te laten zien dat de wijze waarop men nu met de teksten van Smith
omgaat, past in het hedendaagse klimaat van denken over hermeneutiek.

Er wordt afstand genomen van de idee, dat men de betekenis van een tekst
als voorwerpelijk object tegenover zich kan plaatsen. Interpreteren is, zoals
Gadamer verklaart, veeleer een proces van horizonversmelting. Begrip en
betekenis zijn relationele termen die de tekst en de lezer, de historische en de
eigentijdse wereld verbinden. De interpretator bevindt zich in zijn eigentijdse
wereld, dit wil zeggen in een gedachtenkader dat zich uitdrukt in een univers
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de discours dat belangrijk verschilt van de historische denkpatronen van de
tekst. De henneneutische cirkel van deze dubbele henneneutiek is daarom
nooit voltooid. Wanneer namelijk de interpretator zich in de historische tekst
verdiept om de oorspronkelijke tekst te reconstrueren, wandelt zijn eigen
horizon met hem mee."

Een tekst kan niet begrepen worden zonder hem op de een of andere manier
met de eigen situatie in verband te brengen. Een historische tekst is niet zo
iets als een objectief vast staande leidraad. Een zuivere reconstructie van een
historische tekst zou in feite toch altijd een bepaalde mate van versmelting
zijn van de historische context met de eigen context.

Deze versmelting van tijdhorizonten is echter niet aIleen een negatieve
factor, die het ons onmogelijk maakt om de oorspronkelijke inhoud van de
tekst te begrijpen. Deze tijdsversmelting heeft juist ook een positieve waarde.
Vanuit onze eigentijdse horizon kunnen wij onze grenzen verleggen en ons
verplaatsen in de historische horizon, waardoor de historische betekenis van
de tekst als het ware weer tot nieuw leven wordt gebracht. De eigentijdse
horizon scheidt ons niet van de historische tekst die wij willen begrijpen. De
horizon is in wezen een open einder. Een geblokkeerde einder is geen horizon.
Deze versmelting van horizonten houdt in, dat interpreteren van teksten niet
louter een reproduktieve maar evenzeer een produktieve activiteit is.

(4) Een vierde kenmerk van de hernieuwde Srnith-interpretatie hangt nauw
samen met de benadrukking van de grote mate van eigenstandigheid van de
textualiteit in de hedendaagse henneneutische optiek.

Men benadrukt het feit, dat de tekst geen gesproken maar een geschreven
taaluiting is. Gesproken taaluitingen zijn sterk met de situatie verweven. De
gesproken taaluiting wijst de omgevende werkelijkheid, ofweI de pragmatische
context waarin gesproken wordt, aan. Zij betekent naast een bepaalde inhoud
ook de spreker en de gesprekspartner. De geschreven taaluiting echter, heeft
zich verzelfstandigd; zij heeft zich losgemaakt uit de situationele context en
heeft daannee deze pragmatische steunpunten verloren.

Deze decontextualisering is het meest wezenlijke kenmerk van de tekst die
geschreven wordt. Ricoeur verklaart: door het schrijven wordt de tekst auto-
noom met betrekking tot de bedoeling van de schrijver. Wat de tekst betekent,
valt niet langer samen met wat de schrijver bedoelde. De schrijver verdwijnt
naar de achtergrond."

Men typeert de autonomie van de tekst als distantiatie. Door te schrijven
komt de tekst op afstand te staan. De tekst is, aldus Ricoeur, in de meest
letterlijke zin van het woord van de schrijver geemancipeerd, namelijk uit de
hand gelopen."

De sterke verwevenheid met de concrete situationele context van de spreker
en de luisteraar die, zoals eerder is opgemerkt, zo kenmerkend is voor de
gesproken taal, is in de geschreven tekst verdwenen. Deze decontextualisering
biedt nu juist de mogelijkheid tot en heeft eveneens de potentialiteit voor
nieuwe contextualiseringen. Teksten zweven in de lucht, totdat de lezer hen
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in een nieuwe context beeft geplaatst ofwel beeft gereintegreerd, Geschreven
teksten zijn met name vanwege deze mogelijkbeid van recontextualisering zo
waardevol. Ricoeur schrijft dan ook: De loopbaan van de tekst ontsnapt aan
de begrensde horizon waarin de schrijver lee/de. Wat de tekst nu betekent,
doet er meer toe dan wat de schrijver bedoelde toen hij hem schreef." Na-
tuurlijk mag de interpretator deze recontextualisering niet naar willekeur tot
stand brengen, maar dient hij dit te doen in gebondenbeid aan de tekst zoals
de schrijver die gecomponeerd heeft.

Ook in de nieuwe Adam Smith-renaissance worden de werken van Smith
gelezen in de geest van deze nieuwe opvattingen over hermeneutiek. Het
gezegde: Wat de tekst nu betekent, doet er meer toe dan wat de schrijver
bedoelde, geldt des te meer voor de economen die zich nu tot het oeuvre van
Smith richten, en weI om een reden die nauw samen hangt met het volgende,
vijfde kenmerk.

(5) De wijze waarop economen van de hedendaagse Adam Smith-renaissance
de reconstructie van de teksten van Smith uitvoeren, gaat dieper dan econo-
misch-historici zouden doen. De economisch historicus ricbt zich op een tekst
als die van Smith om zoveel mogelijk de oorspronkelijke betekenis te recon-
strueren, ook al geldt hier evenzeer wat eerder werd opgemerkt, namelijk dat
een tekst niet begrepen kan worden zonder hem met de eigen situatie in
verband te brengen. De econoom-interpretator ecbter, gaat nog meer produk-
tief te werk.

Hij wit via de lezing van Smith's geschriften er een idee van krijgen, boe
de visie van de vrije markt voor die tijd werd uitgewerkt. Hij hoopt hieruit
lering te kunnen trekken, hoe deze visie voor de eigentijdse concrete omstan-
digheden zou moeten worden vertaald. Zijn discours is in feite een interpreta-
tie van een interpretatie. Dit wil zeggen, de gemterpreteerde betekenis van
Smith's geschriften wordt gemterpreteerd in baar betekenis voor deze tijd.

(6) In de toepassing op Smith's werk van dit model van interpretatie van een
interpretatie tekent zich een duidelijke lijn af. Smith's geschriften worden
namelijk vooral bestudeerd in verband met de vrije marktpolitiek en het
eigenbelang. Hedendaagse economen beseffen steeds meer, dat de vrije markt
niet bestaat in een uniform systeem van wetten. De idee van de markt bete-
kent een patroon van regels dat op diverse wijzen in historische situaties
gerealiseerd wordt. De markt kent dus geen wetmatigheid in de natuurweten-
schappelijke zin, die vanuit de aard der zaak een uniforme uitvoering zou
moeten krijgen. Bij marktconform handelen gaat het niet om law-governed,
maar om rule-governed gedrag.

Het is kenmerkend voor de regulatie van de economie via de markt, dat het
structurerend regelsysteem en de strategische uitvoering van de regels in
gedrag elkaar veronderstellen. Het vrije marktpatroon krijgt enerzijds gestalte
in en door de strategische uitvoering, maar anderzijds geschiedt die historisch-
contingente vormgeving altijd binnen het kader van datzelfde vrije markt-



ADAM SMITH EN DE HEDENDAAGSE SCHOLENSTRIJD 35

patroon. Het ordenend regelpatroon, dat wij de vrije markt noemen, bestaat
dus slechts in virtue le zin. Het patroon doet zich aan het handelend econo-
misch subject als een vooraf gegeven stel regels voor, doordat het voortdurend
achteraf in de economische processen gestalte krijgt.

Hedendaagse economen proberen nu Smith's teksten in dit licht interprete-
rend te begrijpen. Men tracht de visie van de vrije markt, die in de geschriften
van Smith in de historische omstandigheden van die tijd beschreven wordt, op
adequate wijze te becommentarieren en te interpreteren naar onze tijd toe. Het
gaat om het licht dat Smith's teksten voor ons bevatten, om de visie van, of
beter het virtuele patroon van de vrije markt voor onze situatie beter te
begrijpen.

5 Adam Smith en de hedendaagse scholenstrijd

In deze studie herlezen we Smith tegen de achtergrond van vragen over de
grondslagen van het economisch denken. Twee vragen staan in onze beschou-
wingen centraal: (1) hoe moet het basisbegrip: vrije markteconomie, worden
verstaan? en (2) welke benadering van de markteconomie ligt in dit begrip
besloten?

De eerste reden om ons met deze twee vragen tot Smith te wenden houdt
verband met het feit dat The Wealth of Nations de klassieke tekst over de vrije
markteconomie vormt. Aangezien het in politieke respectievelijk wetenschap-
pelijke debatten over de markteconomie gebruik is aan The Wealth of Nations
te refereren, kan een herbezinning op de grondslagen van de economie niet
buiten een herlezing van deze basistekst. De tweede reden om ons met vragen
betreffende de economische basisconcepten tot Smith te wenden is dat deze
de markteconomie nog in het breder kader van de moral philosophy heeft
behandeld. Het betreft een benadering waarbij de worden de markteconomie
vanuit de optiek wordt behandeld, dat de wereld een zin- en betekenisvol
geheel vormt. Deze benadering van de markteconomie is vooral nu interessant,
omdat de hedendaagse scholenstrijd, na een terugval op de oude posities van
voor de neoklassieke synthese, steeds duidelijker laat zien dat de modeme
conceptuele tegenstellingen tussen individu en samenleving, tussen algemene
systematische analyse en historisch-maatschappelijke verklaring, en tussen
positief en normatief denken geen goed uitgangspunt voor economisch denken
zijn.

Wanneer we ons in deze studie voor een herinterpretatie van de economi-
sche basisconcepten tot Smith wenden, dan is dat vooral omdat Smith's
moraalfi1osofische benadering van de markteconomie een bron van inspiratie
kan zijn voor de interpretatie en de beoordeling van de jongste ontwikkelingen
in de hedendaagse scholenstrijd. In vergelijking tot de discussies van de jaren
zestig en zeventig heeft de hedendaagse scholenstrijd namelijk een geheel
andere inhoud gekregen, in de zin dat er niet meer vanuit de oude conceptuele
kaders over de grondslagen van de economie wordt gediscussieerd. Herinter-
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pretatie van die kaders vormt nu een integraal onderdeel van de herbezinning
op de grondslagen van de economie.

In de hedendaagse discussies gaat het niet meer over de keuze tussen markt
en overheid, tussen marktmechanisme en overheidssturing. AIle leidende
schoIen, zoais postkeynesianen, neoinstitutionalisten, neo-oostenrijkers, nieuw-
klassieken en niet-walrasiaanse evenwichtstheoretici zijn het er nu met elkaar
over eens dat de marktcoordinatie in de economie centraal dient te staan. Zij
bestuderen allen de markteconomie als een proces en proberen via deze
procesbenadering inzicht te verwerven in het fenomeen marktcoordinatie, een
fenomeen dat voorheen wegens het veronderstelde prijsmechanisme van vriend
noch vijand van de markteconomie aandacht kreeg. In de (neo)klassieke
economie werd de marktcoordinatie in de vorm van verwijzingen naar een
vermeend prijsmechanisme voorondersteld; in de aIternatieve theorie werd aan
de marktcoordinatie evenmin aandacht geschonken, omdat deze vanuit de oude
conceptuele kaders synoniem was met het bekritiseerde prijsmechanisme.

Richten we de blik op de discussies van de jaren tachtig en negentig en
vergelijken we het werk van een postkeynesiaan als Kregel met dat van een
nieuwklassiek econoom als Lucas, dan stellen we vast dat daarin, weliswaar
op verschillende wijze, gepoogd wordt de oude conceptuele tegenstelling
tussen individu en samenleving te overstijgen en weI door individu en sarnen-
leving niet langer in oppositie maar in relatie tot elkaar te denken: marktcoor-
dinatie wordt nu gedacht ais een proces waarin vrije individuen en collectivi-
teit aan elkaar gerelateerd zijn en elkaar in onderlinge wisselwerking gestalte
geven. Onder verwijzing naar bijvoorbeeld de zogeheten fundamentele onze-
kerheid benadrukt de postkeynesiaan Kregel nog steeds de maatschappelijke
en institutionele inbedding van het handelen der individuele subjecten. Het
collectivisme dat het individuele gedrag volledig door macro-economische
structuren bepaald zag, treffen we echter niet meer bij Kregel aan, zoaIs onder
meer uit zijn in de feestbundel voor Shackle uitgesproken waardering voor de
creativiteit van de ondernemer blijkt." De nieuwklassieke econoom Lucas
staat nog steeds voor het methodologisch individualisme van de (neo )klassie-
ken. In zijn met rationele verwachtingen geamendeerde, algemene evenwichts-
theoretische analyse wordt de economie echter niet tot het gedrag van strikt
atomistische individuen herieid. Lucas geeft in bijvoorbeeld het artikel Under-
standing Business Cycles te kennen dat hij ervan uitgaat dat de individuele
actoren vanuit een zekere gemeenschappelijke kijk op de economie denken en
handelen."

Naast Kregel en Lucas kunnen nog vele andere auteurs aangehaald worden
om te illustreren dat de economische wetenschap de conceptuele vooronder-
stellingen begint los te laten, waarop zowel de (neo)klassieken als hun kritici
in de negentiende en de eerste driekwart van de twintigste eeuw hun theorieen
en hun polemiek hebben gebaseerd. We laten het bier bij een vermelding van
auteurs als Brunner, Davidson, Hahn, Lachmann, Leijonhufvud, Negishi,
Kla":Ier, Lavoie, North en Samuels." Ons doel is namelijk niet te onderzoe-
ken III welke mate de verschillende hedendaagse stromingen van het econo-
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misch denken met Smith's werk sporen." In afwijking van de oude Smith-
lezing, die vanuit de ene of de andere stroming naar overeenkomsten en
verschillen zoekt, wit deze studie in dialoog met Smith's teksten nagaan welke
betekenis de begrippen: individu en samenleving, algemene systeemanalyse
en historisch-maatschappelijke verklaring, en positief en normatief denken, in
relatie tot elkaar kunnen hebben.

Met onze discursieve lezing van Smith's werk willen wij een bijdrage
leveren aan de herinterpretatie van de economische basisconcepten. Het
hoofddoel is een alternatieve, relationele interpretatie van de begrippenparen:
individu en samenleving, algemene systeemanalyse en historisch-maatschappe-
lijke verklaring, en positief en normatief denken, te ontwikkelen. De demon-
stratie dat de relationele interpretatie mogelijk en zinvol is, zal de hedendaagse
inspanningen ondersteunen om de grondslagen van de economie te doordenken
in een ander dan het oude kader dat, zoals uit de oude scholenstrijd blijkt, het
economisch denken binnen de grenzen van de volgende keuzenvragen gevan-
gen hield:
- moet de economie als de afgeleide van individuele economische subjecten

worden verklaard of wordt het gedrag van de economische individuen door
de sociaal-economische structuren bepaald?

- moet de economische wetenschap als een variant van de mechanica, name-
lijk de mechanica van het eigenbelang, worden beoefend of betreft het een
op de economie toegespitste vorm van historisch-maatschappelijk verklaren?

- moet de economische wetenschap zich uitsluitend bezig houden met de
vooraf gegeven, objectieve werkelijkheid of kan zij zowel door haar object:
sociaal-economische verhoudingen en processen, als door haar eigen
gepositioneerd zijn in de samenleving niets anders dan een normatieve
wetenschap zijn?

Smith's teksten zijn bij uitstek geschikt voor de dialoog over de betekenis van
de begrippenparen: individu en samenleving, algemene systeemanalyse en
historisch-maatschappelijke verklaring, en positief en normatief denken. Eerder
is opgemerkt dat Smith de wordende markteconomie vanuit de optiek behan-
delt, dat de wereld een zin- en betekenisvol geheel vormt. In het licht van de
door Smith geplande trilogie: The Theory of Moral Sentiments, The Wealth of
Nations en de aangekondigde maar nooit verschenen Theory of Jurisprudence,
kan zelfs worden gesteld dat het onderzoek naar de liberalisering en de
commercialisering van de economie in de vorm van de markteconomie
verstaan moet worden als een onderdeel van een meer omvattend project,
namelijk het begrijpen en verklaren van de wordende commercial society als
een zinvol en betekenisvol geheel. Wanneer we bijvoorbeeld de Advertisement
bij The Theory of Moral Sentiments over de probleemstelling, de doelstelling
en de opzet van de trilogie vergelijken met de traditionele receptie van
Smith's werk, dan moet echter tegelijkertijd worden vastgesteld dat de discus-
sie met Smith over de herinterpretatie van de econornische basisbegrippen niet
geheel zonder problemen zal zijn." Smith's theorie over de markteconomie
in termen van een relationele kijk op individu en samenleving, op algemene
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systeemanalyse en historisch-maatschappelijke verklaring en op positief en
normatief denken herinterpreteren, impliceert een confrontatie met de oude
receptie die conform het gangbare modeme denken van een strikte oppositie
tussen concepten als individu en samenleving uitgaat.
Terwijl alles erop wijst dat in Smith's optiek individu en samenleving,

algemene systeemanalyse en historisch-maatschappelijke verklaring, positief
en normatief denken in relatie tot elkaar moeten worden begrepen, wordt deze
optiek in bijvoorbeeld Schumpeters interpretatie van The Wealth of Nations
volledig miskend. Schumpeter hanteert een positivistisch interpretatiemodel bij
zijn interpretatie van Smith's economisch denken. Hij besteedt wei aandacht,
zelfs uitvoerige aandacht, aan het moraalfilosofische, ethisch-politieke en
historisch-rnaatschappelijke den ken van Smith. In zijn kijk op de economische
analyse staat dat alles echter los van Smith's economisch-wetenschappelijke
denken. Nadat Schumpeter zijn lezer een overzicht van Smith's oeuvre heeft
gegeven, beperkt hij zich bij de interpretatie van Smith's economische analyse
tot de passages uit The Wealth of Nations die vanuit het gangbare vakdiscipli-
naire kader het predikaat economisch-wetenschappelijk verdienen. Deze
passages worden gelezen als betrofhet een walrasiaanse algemene evenwichts-
analyse in nucIeo, een analyse die in Schumpeters optiek gekenmerkt wordt
door een strikt positieve, individualistische en natuurwettelijke orientatie.

Oat ook niet-(neo)klassiek georienteerde economen door de conceptuele
tegenstellingen van de modeme economie bij hun altematieve lezing geleid
worden, demonstreert onder meer de herinterpretatie van Smith door Ch. Clark
in het artikel Adam Smith and Society as a Social Process uit 1990.78 Wan-
neer Clark Smith als medestander in zijn pleidooi voor een historisch-maat-
schappeJijke benadering opvoert, baseert hij zich niet op een herinterpretatie
van de passages die onder andere bij Schum peter tot het beeld van de algeme-
ne evenwichtsanalyse in nucIeo leiden. Hij tomt niet aan de interpretatie van
die passages, maar beroept zich op andere passages die door een (neo)klassiek
georienteerde econoom als Schumpeter als niet relevant voor de economische
analyse terzijde worden geschoven. Onder verwijzing naar oude interpretaties
gaat Clark uit van de volgende twee dichotomieen:
- in The Theory of Moral Sentiments staat de natuurlijke neiging van de mens

tot sympathy centraal, in The Wealth of Nations het natuurlijke streven naar
eigenbelang - self love; gemterpreteerd als het handelingsmotief wel-
willendheid, verwijst het begrip sympathy naar een geheel ander mensbeeld
dan self love; The Wealth of Nations is met het naar eigenbelang strevende
individu meer een economisch geschrift, terwijl The Theory of Moral
Sentiments met zijn aandacht voor handelingsmotieven in het aIgemeen en
sympathy in het bijzonder meer een psychologisch-ethisch geschrift is;

- door zijn verbondenheid met de oudere natuurwetfilosofie heeft Smith zich
niet van de natuurwetbenadering los kunnen maken, waardoor zijn den ken
over onder meer economie in twee geheel verschillende benaderingen
~~teenvalt, namelijk de natuurwet-benadering en de historisch-maatschappe-
lijke benadering die respectievelijk in het mechanistisch denken van de
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(neo)klassieken en in de historisch-maatschappelijke benadering van de
historische en de institutionalistische school en de institutionalisten voort-
bestaan."
Clarks artikel is waardevol, omdat het de aandacht vestigt op passages van

Smith's werk die traditioneel door economen worden genegeerd. Van een
herinterpretatie, in de zin dat de gangbare interpretatie van de basisconcepten
aan een kritische herijking worden onderworpen, is echter geen sprake. Door
de oude dichotomieen als vertrekpunt voor een herinterpretatie te nemen
reproduceert Clark in wezen de grondstructuur van de oude receptie, een
receptie die vanuit haar eigen denkkader Smith slechts kan begrijpen, wanneer
zijn werk gefragmenteerd wordt overeenkomstig de conceptuele tegenstellin-
gen: individu versus samenleving, algemene systeemanalyse versus historisch-
maatschappelijke verklaring, positief versus normatief denken.

In de volgende hoofdstukken wordt Smith's werk gelezen conform Smith's
eigen kijk daarop. Dit wil zeggen, wij gaan ervan uit dat Smith's werk een
geheel vormt en vanuit een consistente en coherente kijk op mens en maat-
schappij is geconcipieerd. Ten aanzien van de oude Smith-interpretaties
hanteren we de hypothese, dat de vermeende dichotomieen en eventuele
andere inconsistenties in Smith's werk verstaan moeten worden als een
uitvloeisel van het feit dat economen dat werk vanuit een kader interpreteer-
den dat niet met dat van Smith strookt: in de oude interpretaties wordt Smith's
werk vanuit de modeme kijk op de wereld gelezen, terwijl Smith nog in de
traditie va de oude moral philosophy dacht. We herinterpreteren de notie vrije
markteconomie tegen de achtergrond van een onderzoek naar het relationele
begrip in Smith's werk van individu en samenleving, van algemene systeem-
analyse en historisch-maatschappelijke verklaring en van positief en normatief
denken.





II Een contextuele benadering van
The Wealth of Nations

... it will be necessary to show just how much our view of Smith
has come to depend on certain perspectives of a general nine-
teenth-century provenance, and to question a powerful stereotype
that has grown up around the subject.

(Winch, D., Adam Smith's Politics. An Essay in Historiographic
Revision, Cambridge, 1978, p. 2)

Inleiding

Economen denken bij Adam Smith automatisch aan individuen die in vrijheid
hun eigen belang nastreven, en aan het zogeheten marktmechanisme dat als
een onzichtbare hand het gedrag van die individuele actoren in het belang van
allen coordineert. Sedert de neoklassieke synthese beschouwen zij de walrasi-
aanse algemene evenwichtstheorie als een adequate, economisch-wetenschap-
pelijke uitwerking van Smith's economische analyse. De Smith-interpretatie
in Schumpeters History of Economic Analysis is hiervan een voorbeeld.

Het lijdt geen twijfel dat Smith in The Wealth of Nations een pleidooi
houdt voor een vrije markteconomie en dat hij in dat verband tracht te demon-
streren dat een volkshuishouding waarin individuen vrij, dit wit zeggen:
marktconform, handelen, zelfregulerend is en bovendien de welvaart van allen
het beste dient. Het is echter zeer de vraag of Smith's ideeen omtrent de vrije
markteconomie in het perspectief van een walrasiaanse algemeen evenwichts-
theoretische analyse tot hun recht komen.

De titel van dit hoofdstuk geeft aan dat wij een andere benadering van
Smith's economisch denken voorstaan dan onder economen gebruikelijk is. In
plaats van Smith's teksten over economie aan de hand van de hedendaagse
economisch-wetenschappelijke theorie te selecteren, te interpreteren en te
beoordelen trachten wij zieht te krijgen op wat Smith zelf over economie
wilde mededelen. Wij plaatsen daartoe Smith's werk in de context van het
achttiende-eeuwse economisch denken.

Hoofdstuk II bestaat uit vier paragrafen.' Het doel van de eerste twee para-
grafen is om een eerste, algemene indruk te verkrijgen van Smith's plaats in
het achttiende-eeuwse economisch denken. Paragraaf 1belicht Smith's oeuvre
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tegen de achtergrond van de ingrijpende maatschappelijke veranderingen die
zich in de loop van de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw in Europa
hebben voltrokken. Tegen de achtergrond van die veranderingen wordt duide-
lijk dat The Wealth of Nations in samenhang met de andere geschriften van
Smith gelezen moet worden en weI als een poging om de nieuwe ontwikkelin-
gen op het terrein van economie, recht en politiek te begrijpen, te becommen-
tarieren en te bemvloeden. Paragraaf 2 behandelt de verhouding van Smith ten
opzichte van de technisch-economische en de moraalfilosofische stroming in
het nieuwe economisch denken. Smith blijkt een bijzondere positie in het
nieuwe, economisch discours in te nemen; hij integreert de technisch-economi-
sche stroming in de moraalftlosofische en ontwikkelt als eerste een moraalfilo-
sofie waarin de volkshuishouding geanalyseerd wordt als een zichzelf regule-
rend systeem van vrije, het eigen belang nastrevende individuen.

Nadat in de eerste twee paragrafen is vastgesteld dat The Wealth of Nations
een onderdeel is van een normatief georienteerde analyse van mens en maat-
schappij, verkennen de derde en de vierde paragraaf het kader van die analyse.
Paragraaf 3 vergelijkt Smith met auteurs die in de eerste helft van de achttien-
de eeuw het moraalfilosofisch denken in Schotland bepaalden: Grotius,
Pufendorf, Hobbes, Locke en Hutcheson. Het werk van deze auteurs vormde
de achtergrond waartegen Smith zijn eigen moraalfilosofie in de tweede helft
van de achttiende eeuw ontvouwde. De vergelijking maakt inzichtelijk dat
Smith's radicale standpunt inzake de markteconomie nauw samenhangt met
de basisidee van zijn Theory of Moral Sentiments, namelijk dat de mens
zichzelf en zijn samenleving gestalte geeft vanuit zijn natuurlijke hang naar
mutual sympathy, ofweI naar onderlinge waardering en erkenning. De transfor-
matie van de volkshuishouding in de richting van de markteconomie maakt in
de teIeoiogische optiek van Smith deel uit van het historisch-maatschappelijke
ontwikkelingsproces waarin de communicatie en de concurrentie betreffende
de mutual sympathy geleidelijk tot volledige ontplooing en gelding komen.
Paragraaf 4 sluit de verkenning van het moraalfilosofische kader van Smith's
denken over de markteconomie af met een inventarisatie van de belangrijkste
bevindingen. Deze vormen het vertrekpunt voor het nader onderzoek van
Smith's economisch denken in de hoofdstukken ill en IV.

1 The Wealth of Nations: een onderdeel van een moraalfIlosofisch
project

Voor hedendaagse begrippen is Smith een zeer veelzijdig schrijver.' Hij
behandelt niet alleen onderwerpen die thans tot verschillende wetenschappelij-
ke disciplines gerekend worden, zoals economie, ethiek, letterkunde, recht,
psychologie en sociologie. Zijn betoog is bovendien, door de veeIal normatie-
ve en practische orientatie, zelden van zuiver wetenschappelijke aard. Als we
de nonnen zouden hanteren, die er heden ten dage onder economen ten
aanzien van het object en de methode van economische analyse gelden, dan
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zouden we ons in onze studie van Smith's economisch denken kunnen beper-
ken tot de eerste twee boeken van The Wealth of Nations?

Deze selectieve benadering vormt echter geen goede basis voor een inter-
pretatie die de oorspronkelijke context van de auteur tot zijn recht wil laten
komen. Het werk van Smith behoort tot wat Gay de prehistorie noemt van het
moderne, in disciplines verdeelde onderzoek van mens en maatschappij." De
differentiatie van het mens- en maatschappijonderzoek in zelfstandige vak-
wetenschappen, en meer in het bijzonder de opsplitsing van de politieke
economie in positieve, normatieve en toegepaste economie, zou pas in de
negentiende eeuw plaatsvinden.'

Smith heeft overigens ook zelf verschillende malen kenbaar gemaakt dat
The Wealth of Nations en The Theory of Moral Sentiments als deelstudies
beschouwd dienen te worden van een algemeen en historisch onderzoek naar
beginselen en instituties die het menselijk denken en handelen Ieiden. De twee
belangrijkste opmerkingen die Smith daaromtrent heeft gemaakt, treffen we
aan in The Theory of Moral Sentiments. De eerste dateert uit 1759 en de
tweede uit 1790, het jaar waarin Smith overleed. De opmerkingen verdienen
in combinatie met elkaar onze aandacht, en wel om twee redenen: (1) zij
geven in kort bestek weer wat het doel en de opzet van Smith's mens- en
maatschappijonderzoek is, en (2) zij geven aan dat Smith zijn onderzoekspro-
ject aItijd als een zinvolle onderneming heeft beschouwd en aan de interne en
externe consistentie van de verschillende deelstudies niet heeft getwijfeld.

In de eerste druk van The Theory of Moral Sentiments uit 1759 sluit Smith
de uiteenzetting waarin mens en maatschappij in het perspectief van de
natuurlijke neiging van de mens tot mutual sympathy zijn behandeId, af met
de mededeling dat hij de instituties: lawen government, elders zal behandelen:

I shall in another discourse endeavour to give an account of the general principles of
law and government, and of the different revolutions they have undergone in the
different ages and periods of society. not only in what concerns justice. but in what
concerns police. revenue, and arms, and whatever else is the object of law."

In de volgende vijf edities van The Theory of Moral Sentiments heeft Smith
zijn betoog niet substantieel gewijzigd, noch de aankondiging van een aanvul-
Iende studie over lawen government herzien of ingetrokken. Bij de zesde en
tevens Iaatste editie die Smith zelf heeft verzorgd, treffen we zelfs een zo-
geheten Advertisement aan, waarin Smith de toezegging betreffende de studie
van lawen government herhaalt met vermelding van welke onderdelen in zijn
tweede publicatie: The Wealth of Nations weI en niet behandeld zijn:

In the last paragraph of the first Edition of the present work, I said, that I should in
another discourse endeavour to give an account of the general principles of law and
government, and of the different revolutions which they had undergone in the
different ages and periods of society; not only in what concerns justice, but in what
concerns police, revenue and arms, and whatever else is the object of law. In the
Enquiry concerning the Nature and Causes of the Wealth of Nations, I have partly
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executed this promise; at least so far as concerns police, revenue, and arms. What
remains, the theory of jurisprudence, which I have long projected, I have hitherto
been hindered from executing, by the same occupations which had till now prevented
me from revising the present work. Though my very advanced age leaves me, I
acknowledge, very little expectation of ever being able to execute this great work to
my own satisfaction; yet, as I have not altogether abandoned the design, and as I
wish still to continue under the obligation of doing what I can, I have allowed the
paragraph to remain as it was published more than thirty years ago, when I enter-
tained no doubt of being able to execute every thing which it announced."

Auteurs die Smith's leesadvies volgen en The Wealth of Nations en The Theory
of Moral Sentiments als onderdelen van een project proberen te verstaan,
kenschetsen dat project veelal met termen als algemene maatschappijtheorie,
cultuurgeschiedenis en systeem van sociale wetenschappeni Ofschoon er met
behulp van deze hedendaagse termen ook wel tot uitdrukking kan worden
gebracht dat het Smith om een algemene en historische analyse ging van de
beginselen en de instituties die het menselijk denken en handelen leiden, lijkt
het ons toch beter om Smith's mens- en maatschappijonderzoek, in aansluiting
op de achttiende eeuwse terminologie en onderzoekspraktijk, als moral philoso-
phy te kenschetsen.? Smith was een moraalfilosoof en dat betekent dat het
perspectief van zijn mens- en maatschappijonderzoek fundamenteel verschilt
van de specialistische en functionalistische benadering van de mens- en maat-
schappijwetenschappen van de negentiende en twintigste eeuw. De moral phi-
losophy kenmerkte zich namelijk door een totaliteitsoptiek die vakdisciplines
als economie, ethiek en recht vreemd is, ongeacht of deze weI of niet bij brede,
maatschappijanalytische of cultuurhistorische projecten betrokken zijn.

Om het bijzondere karakter van Smith's totaliteitsoptiek beter te begrijpen
bespreken we nu in grote lijnen de tijdgeest waarbinnen The Theory of Moral
Sentiments en The Wealth of Nations vorm kregen.

Smith's werk behoort tot de fase in de moraalfilosofie waarin deze zich
geconfronteerd zag met enerzijds de desintegratie van de organische, feodale
samenleving en anderzijds het ontstaan van een maatschappij die zich door
specialisatie en structurele differentiatie kenmerkte. Smith's publicaties zijn
het resultaat van een streven om die nieuwe maatschappij als totaliteit te
begrijpen en te waarderen.

De context waarin de werken van Smith tot stand kwamen, is die van de
Verlichting. Wat tijdens de Renaissance als verzet tegen de middeleeuwse
feodaJe samenJeving was begonnen, werd in de Verlichting in meer construe-
tieve zin voortgezet. Kenmerkend voor het Verlichte Denken was, naast de
drang naar bevrijding van de autoritaire macht van vorst en kerk, het geloof
in de kracht van de menselijke rede. Men wilde de wereld naar eigen inzicht
vorm geven."

Dit proces van modemisering en secularisering van het wereldbeeld ging,
zoals Durkheim in zijn werken aangeeft, gepaard met specialisering en structu-
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rele differentiatie." De samenleving begon zich in afzonderlijke sectoren te
differentieren, wat in de wetenschap weer gepaard ging met verdere specialise-
ring. Wat wij tegenwoordig naar inhoud, ruimtelijke situering en interne
samenhang als zelfstandige onderdelen van de samenleving opvatten, bijvoor-
beeld het politieke en het economische, kreeg in de loop van de zestiende,
zeventiende, en de achttiende eeuw vorm.V

Het proces van differentiatie op maatschappelijk niveau ging op individueel
menselijk niveau vergezeld van een verzelfstandiging van het individu. De
mens was bezig zich vrijheid in denken en handelen te verwerven. De christe-
lijke wereldvisie, die tot dan toe als een 'heilige baldakijn' aan de samenle-
ving beschutting en orientatie geboden had, voldeed niet meer.

Figuren als Hobbes, Pufendorf en Locke, die naar een verklaring en legiti-
matie voor de eigentijdse maatschappelijke processen zochten, accepteerden
niet langer de scholastieke opvatting dat er aan de samenleving een eeuwige,
alles doordringende goddelijke orde ten grondslag lag, die men via goddeJijke
openbaring danwel via vooraf gegeven ideeen kon kennen. In plaats van een
bepaalde orde te veronderstellen richtte men zich op het feitelijke menselijke
gedrag en de reele maatschappelijke processen om deze, met behulp van de
eigen zintuigen en de eigen rede, op wetten en ordeningspatronen te onderzoe-
ken. 13

Deze verandering in de kijk op mens en maatschappij leidde een proces in,
dat men zou kunnen aanduiden met: de rationalisering van het wereldbeeld."
Aangezien daarbij twee vormen van rationaliteit simultaan tot ontwikkeling
kwamen, zou men eigenlijk niet van een maar van twee rationaliseringsproces-
sen moeten spreken. Enerzijds was men gepreoccupeerd door wat men in de
geest van Max Weber waardenrationaliteit zou kunnen noemen." Het ging
hier om een inhoudelijke rationaliteit die betrekking had op waarden, normen
en betekenissen. Anderzijds was er echter ook een toenemende interesse voor
een beschouwing van mens en maatschappij in termen vanformele oifunctio-
nele rationaliteit.

Aanvankelijk waren beide rationaliseringsprocessen nauw met elkaar
verbonden. De differentiatie van de verschillende 1evenssferen, die met een
toename en benadrukking van de functionele rationaliteit gepaard ging, stelde
eveneens nieuwe eisen aan de ethische orientatie, waaraan de scholastieke
filosofie en theologie niet meer konden voldoen. Er ontstond behoefte aan een
inhoudelijke rationalisering en legitimering van waarden en normen, met als
gevolg een opbloei en verspreiding van de inhoudelijke rationaliteit. Van
blijvende aard zou die algemene belangstelling voor de inhoudelijke rationali-
teit van menselijk gedrag en maatschappelijke processen echter niet zijn. De
explicatie van de functionele rationaliteit, die met de specialisatie gegeven
was, ging a1 spoedig ten koste van de inhoudelijke rationaliteit. De moderne
samenleving werd rationalistisch in termen van functionele rationaliteit.

De geschriften van Smith moeten naar vorm en inhoud vanuit het eerste
stadium van de rationaliseringsprocessen begrepen worden. Zij kunnen be-
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schouwd worden als een poging tot herorientatie, waartoe de mensen van de
achttiende eeuw door de samenleving werden gedwongen. De geschriften
waren gericht op de analyse van de burgerlijke samenleving, zoals deze in het
proces van voortgaande differentiatie steeds duidelijker contouren aannam. De
aandacht ging daarbij enerzijds uit naar de functionaliteit van de afzonderlijke
maatschappelijke sectoren. Anderzijds wilden de geschriften de samenhang
van deze sferen en de dynamiek van de nieuwe maatschappij als totaliteit in
de geest van de waardenrationaliteit als zin- en betekenisvollegitimeren. Als
Smith zich in zijn onderzoek op een bepaald aspect van de samenleving
richtte, zoals in The Wealth of Nations op de economie, dan behandelde hij
deze sfeer niet geisoleerd. Het economische werd door hem niet alleen op zijn
functionaliteit onderzocht. Het werd ook bestudeerd als een aspect van de
samenleving, welke grootheid als een zinvolle totaliteit opgevat werd. Smith
probeerde het economische te begrijpen in het licht van de heersende mense-
lijke en maatschappelijke waardenpatronen.

Als economen van de negentiende en de twintigste eeuw The Wealth of
Nations lezen zonder alert te zijn op de specifieke contextuele gebondenheid,
dan zullen zij die geschriften niet op de juiste wijze begrijpen. De structurele
differentiatie die in de zeventiende en achttiende eeuw een aanvang nam, is
namelijk in de negentiende en twintigste eeuw a1 zover doorgevoerd, dat de
functionele rationaliteit de inhoudelijke rationaliteit overheerst. De relatie van
een specialisme tot het geheel heeft dan nog slechts het karakter van een
onderdeel van een groot, louter functioneel opererend systeem. De bijdrage
van een specialisme aan het geheel is dan ook uitsluitend van functioneel-
rationele aard.

Een voorbeeld van deze anachronistische benadering van Smith's werk treffen
we aan in Schumpeters History of Economic Analysis, een van de standaard-
werken op het gebied van de geschiedenis van de economische analyse.
Hoewel de auteur zegt als doel te hebben het ontstaan en de ontwikkeling van
de economische analyse in hun historisch-maatschappelijke context te begrij-
pen, kent hij feitelijk aan deze kennisvonnende invloed nauwelijks enig
gewicht toe." Schumpeter geeft vele en zelfs uitgebreide cultuurhistorische
achtergrondschetsen bij het economisch denken, maar deze staan toch altijd
los van het eigenlijke onderwerp van zijn studie, namelijk de geschiedenis van
de economische analyse. Auteurs en teksten worden uiteindelijk geselecteerd
en behandeld vanuit een visie op de economische analyse die pas sedert de
negentiende eeuw, en meer bepaald sedert de jaren veertig en vijftig, onder
economen algemeen gangbaar is. Het betreft een visie die zich in methodolo-
gisch opzicht door de scheiding van het economisch denken in positieve,
normatieve en practische economie kenmerkt en in theoretisch opzicht op de
walrasiaanse algemene evenwichtsanalyse gericht is.

Schumpeter reconstrueert de geschiedenis van de economische theorie als
het wordingsproces van de walrasiaanse algemene evenwichtsanalyse. Hij
noemt Walras' algemene evenwichtsanalyse de magna charta van de economi-
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sche theorie, omdat deze analyse naar zijn mening de doorbraak vormt naar
rigoreus, exact-wetenschappelijk onderzoek naar de algemene principes van
menselijk gedrag en hun economische effecten."

Richten we ons op de passages over Adam Smith dan geeft de History of
Economic Analysis van Schumpeter twee verschillende verhalen over Smith.
Enerzijds zijn er de inleidende passages waarin de maatschappelijke ontwikke-
lingen van de zeventiende en achttiende eeuw als de achtergrond van Smith's
denken geschetst worden, of waarin naar de scholastieke en de klassieke
moraalfilosofie verwezen wordt, als het gaat om een aanduiding van de
intellectuele en wetenschappelijke wortels van Smith. In die passages lezen we
dat Smith's werk een geheel vormt en dat Smith de basisbeginselen van het
economisch handelen in The Theory of Moral Sentiments, het zogeheten
ethisch geschrift, behandelt. Smith's werk zou tot de traditie van het natuur-
wetsdenken gerekend moeten worden en meer in het bijzonder tot de variant
van Grotius en Pufendorf, een variant waarin uitdrukking werd gegeven aan
het moderne streven naar meer vrijheid en zelfstandigheid van het individu.
Volgens Schumpeter bevatte Pufendorfs werk zelfs een embryonic 'Wealth of
Nations'P'

Anderzijds zijn er de passages waarin Smith's economische analyse bespro-
ken wordt. Schumpeter wijst de eerste twee boeken van The Wealth oj Nations
aan als Smith's bijdrage aan de economische analyse. Het beste wat Smith op
het gebied van de economische analyse gepresteerd heeft, treffen we aan in
hoofdstuk vii van Boek I, aldus Schumpeter. Smith zou daar namelijk een
evenwichtstheorie formuleren, waarbij hij op de algemene evenwichtsanalyse
van Walras anticipeert:

The rudimentary equilibrium theory of Chapter 7. by far the best piece of econo-
mic theory turned out by A. Smith, in fact points toward Say and, through the latter's
work, to Walras. The purely theoretical developments of the nineteenth century
consist to a considerable degree in improvements upon it. 19

Schumpeter noemt verder The Wealth of Nations een volwaardig produkt van
economische wetenschap. The Wealth of Nations zou het hoogtepunt van de
eerste classical situation in de economische analyse vormen, waarmee Schum-
peter de periode van 1750 tot 1800 bedoelt."

Wellicht lijkt Schumpeters behandeling van Smith's werk bij eerste lezing
acceptabel. Bij tweede lezing zal echter worden vastgesteld dat een grondige
herinterpretatie gewenst is. Hoewel Schumpeter met zijn uitgebreide cultuur-
historische achtergrondschetsen de indruk wekt Smith's werk in zijn eigen
context te duiden, gebeurt dit feitelijk niet. De schetsen staan, zoals reeds
gezegd, los van het eigenlijke onderwerp, namelijk de geschiedenis van de
economische analyse. Schumpeter behandelt Smith's werk uiteindelijk vanuit
een visie op de economische analyse die pas in de negentiende en de twintig-
ste eeuw vorm kreeg. Oat Schumpeters uiteenzetting over Smith ook niet door
zijn interne samenhang overtuigt, kan aan de hand van de twee vragen worden
gei11ustreerd.
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Ten eerste, hoe is Schumpeters opvatting dat Smith's analyse op de strikt
vakdisciplinaire, algemene evenwichtsanalyse van Walras vooruitloopt, te
verenigen met diens uitspraken over de samenbang tussen Smith's geschriften?
Ais Smith's economisch denken daadwerkelijk het begin van de vakdiscipline
economie vormt, dan zou deze toch ook al in diens oeuvre een geheel zelf-
standige plaats gehad hebben. Ten tweede, wat zijn de argumenten om The
Wealth of Nations als het hoogtepunt van de eerste classical situation in de
economische analyse, als een volwaardig produkt van economische weten-
schap te kwalificeren? Schumpeter geeft de argumenten niet en doet zelfs
uitspraken die deze kwalificatie ondergraven. Zo stelt Schumpeter dat The
Wealth of Nations niets origineels bevat. Smith zou slechts ideeen die al
eerder door anderen waren gefonnuleerd, bij elkaar hebben gebracht." The
Wealth of Nations zou een monnikenwerk zijn, dat een genie of een auteur die
wat meer in het leven had gestaan dan Smith, nooit had kunnen volbren-
gen."

Een auteur die, met meer argumenten ornkleed, Smith een prominente plaats
in de geschiedenis van de economische wetenschap toekent, is Letwin. Vol-
gens deze auteur is The Wealth of Nations het eerste geschrift waarin op basis
van een beperkt aantal grondbeginselen een coherent systeem ontwikkeld
wordt aan de hand waarvan economische verschijnselen in hun onderlinge
samenhang verklaard en voorspeld kunnen worden. Volgens Letwin zou The
Wealth of Nations daannee tevens het eerste geschrift zijn, dat aan de eisen
voldoet die aan een economisch-wetenschappelijk betoog gesteld worden."

Letwin stelt dat Schumpeter ten aanzien van Smith een ernstige beoorde-
lingsfout heeft gemaakt door onvoldoende oog te hebben voor het feit dat een
discours pas dan een wetenschappelijk karakter krijgt als er een verklarend
systeem aan ten grondslag ligt. Volgens Letwin heeft Schumpeter het werk
van Smith ernstig onderschat. Wat deze auteur als verzamelen heeft betiteld,
is in feite de creatieve daad geweest, waarmee Smith fragmentarische gedach-
ten samensmeedde tot een systematisch geheel. Letwin meent dan ook dat de
verdiensten van Smith voor de economische wetenschap die van Newton voor
de fysica evenaren. Met The Wealth of Nations was de economische weten-
schap gevormd."

Voor een goed begrip van deze laatste uitspraak is het echter weI van
belang te weten dat Letwin over economische wetenschap spreekt in de zin
van een systematische analyse van de economie en deze analyse niet bij
voorbaat vanuit de optiek van de walrasiaanse algemene evenwichtstheorie
verstaat. Het is evenzeer vermeldenswaard dat Smith's economische theorie
in Letwins interpretatie nog verbonden is met andere verklarende systemen."
In dit verband is het interessant te constateren dat de vergelijking van Smith's
bijdrage aan de economie met Newtons vernieuwing van de fysica al door een
t~~d?enoot.van Smi~h,namelijk Millar, is gemaakt en dat deze met die verge-
lijking Srruth lof wilde toezwaaien voor zijn baanbrekend werk op het terrein
van de History of Civil Society.26
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Kortom, Smith's economische analyse wordt verkeerd begrepen, wanneer zijn
economische analyse vanuit de vakdisciplinaire, algemeen evenwichtstheoreti-
sche optiek wordt gelezen. Smith's totaliteitsoptiek strookt niet met de specia-
listisch-functionalistische benadering van de neoklassieke economen." Voor
Smith was het vraagstuk van welvaart en rijkdom niet een op zichzelf staand
studieobject, zoals dat wei het geval is in de neoklassiek georienteerde econo-
mische analyse. Het vraagstuk van welvaart en rijkdom was voor hem uitein-
delijk een moraalfilosofisch probleem, want

No society can surely be flourishing and happy, of which the far greater part of the
members are poor and miserable.28 ,

Zoals in deze studie zal blijken, analyseert Smith in The Wealth of Nations het
wezen en de oorzaken van maatschappelijke welvaart om vervolgens te
demonstreren dat de in The Theory of Moral Sentiments bepleite order of
natural liberty and equity ook vanuit economisch oogpunt voor een burgerlijke
samenleving nastrevenswaardig is. Herstructurering van de maatschappij in de
richting van die orde impliceert een verdere commercialisering en liberalise-
ring van de economie, wat volgens Smith de levenstandaard zowel direct als
indirect, namelijk via meer materiele welvaart, positief bemvloedt."

2 Smith's bijdrage aan het mode me economisch denken

The Wealth of Nations moeten we verstaan als een bijdrage van Smith aan de
discussies die met name in de zeventiende en de achttiende eeuw werden
gevoerd over de vraag op welke sociaal-politieke structuur de zich voltrekken-
de maatschappelijke veranderingen gericht moesten worden."

Na de ondergang van het Romeinse Rijk was er in Europa een sociaal-
economische structuur gegroeid waarin de produktie en de verdeling van
goederen en diensten bepaald werden door traditie, erfrecht en militaire macht.
Europa werd in de Middeleeuwen gekenmerkt door een feodale produktiewij-
ze. De economische verhoudingen waren hierarchisch en de economische
processen vertoonden cyclische patronen. De positie van het individu lag vast
in netwerken van directe, persoonlijke relaties."

De thomistische moraalfilosofie uit de dertiende en de veertiende eeuw
verstond de economische verhoudingen en processen als de neerslag van Gods
scheppingsorde. Kennis van die orde zou de mens kunnen verwerven via de
goddelijke openbaring danwel via de menselijke rede. In het laatste geval
placht men te spreken van natuurwetten; dit ter onderscheiding van de wetten
die de mens zelf had gemaakt en die met de term positieve wetten werden
aangeduid. De natuurwetten vormden het voor de mens kenbare deel van de
zogeheten lex aeterna, waarmee bedoeld werd het eeuwige, goddelijke licht
dat de schepping doorstraalde.f
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De thomistische moraalfilosofie was een synthese tussen de leer van de
kerlevaders en de aristotelische moraalfilosofie. De invloed van Aristoteles
kwam op het terrein van de economie duidelijk tot uitdrukking in het feit dat
er onderscheid werd gemaakt tussen de kunst van het huishouden en de kunst
van het vergaren van (geldelijke) rijkdom, in de terminologie van Aristoteles
respectievelijk aangeduid met economica en chrematistica." De economica
werd als natuurlijk beschouwd en als zodanig ook op de universiteiten onder-
wezen. De chrematistica daarentegen, zou in strijd zijn met Gods leer. Zij
gold als onnatuurlijk en werd dan ook via allerlei institutionele bepalingen
onderdrukt."

Met het oog op het bepalen van de verschillen tussen het middeleeuwse en
het moderne economisch denken is het van belang het standpunt van de
thomistische scholastiek op het punt van de ruil en handel wat nader te
bekijken. Ruil en handel was volgens deze moraalfilosofie niet verboden, maar
ook niet onbeperkt toegestaan. Zoals de economica leerde, waren ruil en
handel natuurlijk en dus toegestaan, mits zij de bevrediging dienden van
behoeften die niet met behulp van eigen arbeid kon worden gerealiseerd. Het
werd zelfs tot de taken van het familiehoofd, de oekonomikos, en van de
staatsman, de politikos, gerekend om voor deze natuurlijke ruil en handel zorg
te dragen, en weI op zodanige wijze dat de prijzen voor de betrokken partijen
rechtvaardig waren. Ruil en handel die enkel uit persoonlijk winstbejag
voortkwamen, waren onnatuurlijk en dienden te worden tegengegaan. Men
ging er dus blijkbaar van uit dat ruil en handel die ingegeven werden door
persoonlijk winstbejag, een schadelijke uitwerking zouden hebben op het
welzijn van individu en samenleving, een opvatting die later in het moderne
economisch denken van de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw in haar
tegendeel zou omslaan.

In het bovenstaande is wellicht de indruk gewekt dat de Europese, feodale
maatschappij door harmonie en stabiliteit werd gekenmerkt. Dit was zeker niet
het geval in de veertiende en de vijftiende eeuw. Na een lange periode van
groei en expansie brak in de veertiende eeuw een crisis uit, die uiteindelijk in
de ontbinding van de feodale maatschappijstructuur en het ontstaan van
markteconomisch georganiseerde, nationale staten als Frankrijk en EngeJand
zou uitmonden.

Tijdens die crisis groeiden er tussen maatschappelijke groepen aIs kerk,
adel, vorst en kooplieden belangenverschillen die haaks stonden op het oude
feodale beginsel dat de produktie en de verdeling van goederen en diensten
volgens een vast maatschappelijk patroon op de directe behoeftenbevrediging
van alle leden der gemeenschap gericht dienden te zijn. De strijd van kerk,
vorst, adel en kooplieden om de eigen machtspositie te versterken werd in
toenemende mate bepaald door de rijkdommen die men wist te vergaren via
de warenproduktie en handel. De economische activiteiten kwamen daarmee
stee~s ~eer ~~het teken te s~ van het streven naar vergroting van de eigen,
particuliere rijkdom. De creane en de toeeigening van surplusproduktie werden
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steeds belangrijker met als gevolg een steeds luider wordende roep om
commercialisering en liberalisering van de economie.

De commercialisering en de liberalisering van de goederenvoorzieningspro-
cessen werd in de zestiende eeuw versterkt door een forse demografische
groei en een aanzienlijke expansie van de wereldhandel. Op het platteland
vonden privatisering van gemeenschapsgrond en introductie van loonarbeid
plaats. In de steden groeide het verzet tegen het gildensysteem en trachtten
kooplieden de vorst liberalisering van de handel af te dwingen. De vorst
verleende op zijn beurt diverse handelsrechten, omdat hij de financiele steun
van de burgerij niet kon ontberen in zijn strijd om de macht tegen de adel. De
afstemming van de buitenlandse handel op de behoefte van de absolute
monarchieen aan geld leidde weer tot verzet bij de groepen die de betreffende
handelsrechten werden ontzegd."

In de zeventiende en de achttiende eeuw schreden de commercialisering en
de liberalisering van de economie zover voort, dat de produktie en de verde-
ling van goederen en diensten in een land als Engeland overwegend via de
markt werden gecoordineerd. Het grote twistpunt werd toen of de overheid
aIle markten, en dus ook de markten van subsistentiegoederen en grondstoffen
aan het intemationale spel van vraag en aanbod moest overlaten."

De strijd die in de zestiende, de zeventiende en de achttiende eeuw voor de
commercialisering en liberalisering van de economie werd gevoerd, treffen we
eveneens aan in de economische literatuur uit die tijd. De kritiek op het
traditionele economisch denken beperkte zich aanvankelijk tot anonieme
vlugschriften van zakenlieden, ambtenaren en politici, die daarin vanuit hun
eigen situatie bepaalde onderdelen van de bestaande feodale produktie- en
handelspatronen aan de kaak stelden. In de loop van de zeventiende en de
achttiende eeuw groeide er echter uit dat heterodoxe denken een nieuw,
intemationaal discours met als hoogtepunt The Wealth of Nations, een publica-
tie die dat nieuwe economisch denken tot een samenhangend geheel samen-
voegde en op een hoger theoretisch niveau bracht. 37 Voor een auteur als Say
(1767-1832) vormde The Wealth of Nations het begin van de politieke econo-
mie:

... if one reads Smith as he deserves to be read one perceives that before him there
was no political economy. 38

Tot het verschijnen van The Wealth of Nations was het nieuwe economisch
discours niet alleen erg gefragmenteerd doordat de verhandelingen vaak
betrekking hadden op de economische problemen van specifieke landen of
regio's; ook waren de uitgangspunten van economische analyse erg divers."
Er was nog geen algemeen geaccepteerd kader van waaruit de bestaande
theorieen, die elk een of meerdere facetten van de economie behandelden, als
onderdelen van een omvattend geheel samengevoegd konden worden. Met The
Wealth of Nations, en in het bijzonder de daarin gepresenteerde leer van de



52 EEN CONTEXTUELE BENADERING VAN THE WEALTH OF NATIONS

vrije markteconomie, werd dit weI mogelijk. De verschillende commercialise-
rings- en liberaliseringsprocessen konden nu als onderdelen van een beweging
worden begrepen."

In de Theorie of Moral Sentiments had Smith opgemerkt dat als men de
samenleving in een abstract en filosofisch licht beschouwt, deze op een
reusachtige machine lijkt, waarvan het regelmatige en harmonieuse mechaniek
talloze aangename dingen voortbrengt." Welnu, in de negentiende eeuw
gingen de (politieke) economen de maatschappelijke processen van goederen-
en dienstenvoorziening daadwerkelijk in een abstract en filosofisch licht
beschouwen. De beschrijving van de economische machine die via het regel-
matige en harmonieuse marktmechanisme talloze aangename resultaten lOU

opleveren, meenden zij gevonden te hebben in de analyse die Smith in The
Wealth of Nations van de vrije markteconomie had gegeven.

In The Wealth of Nations lazen ze dat de drijfveer van het mechaniek
gezocht moest worden in de drang die ieder mens aangeboren is om de eigen
situatie voortdurend te verbeteren:

... the desire of bettering our conditions, a desire which, though generally calm and
dispassionate, comes with us from the womb, and never leaves us till we go into the
grave. In the whole interval which separates those two movements, there is scarce
perhaps a single instant in which any man is so perfectly and completely satisfied
with his situation, as to be without any wish of alteration or improvement of any
kind. Any augmentation of fortune is the means by which the greater part of men
propose and wish to better their condition."

Bij Smith kon men eveneens passages aantreffen waaruit bleek, dat die
aangeboren drang om de eigen situatie voortdurend te verbeteren zowel op
micro- als macroniveau effectief was. Als men iets bij een ander wilde
bereiken, dan diende men niet een beroep te doen op de welwillendheid, maar
op het eigenbelang van de betreffende persoon, aldus Smith in The Wealth of
Nations:

It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect
our dinner, but from their regard to their own interest. We address ourselves, not to
their humanity but to their self-love, and never talk to them of our own necessities
but of their advantages."

De effecten van het streven naar eigenbelang op macroniveau had Smith als
voIgt geschetst:

'" every individual ... intends only his own gain, and he is in this, as in many other
cases, led by an invisible hand to promote an end, which was no part of his intention.
Nor i.s it always the worse for the society that it was no part of it. By pursuing his
own interest he frequently promotes that of the society more effectually than when
he really intends to promote it. I have never known much good done by those who
affected to trade for the publick good."
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Als we nu met de (politieke) economen, naar analogie van de klassieke
mechanica, onder de abstracte en filosofische beschouwingswijze zouden
verstaan: afzien van toevallige invloeden om door te dringen tot de (natuur-
wet)matigheden van het economisch handelen, dan zouden we vervolgens met
Letwin kunnen instemmen:

It was Smith who taught Bastiat to speak of the "social mechanism". Cairnes to
analyse Ricardo's work as an exercise in mechanistic explanation, and Jevons to
describe the science of economics as the "mechanics of self-interest"."

Schumpeter heeft dan evenmin helemaal ongelijk als hij stelt dat Smith niet
echt origineel was. Auteurs v66r Smith analyseerden weliswaar de markteco-
nomie nog niet naar analogie van de op de gravitatiekracht gebaseerde hemel-
mechanica, in hun geschriften vormde het principe van eigenbelang echter weI
al de algemene drijfveer van economisch handelen en werden economische
processen als mechanismen geanalyseerd."

Een zelfde opmerking geldt voor de overeenkomst tussen Smith's kijk op
de werking van de markteconomie en Walras' algemeen evenwichtscheppend
prijsmechanisme. Zoals algemeen bekend is, veronderstelde Walras dat
individuen zich in hun gedrag door eigenbelang laten leiden en dat dit streven
naar eigenbelang via het marktmechanisme, te vergelijken met de gedragscoor-
dinatie door de veilingmeester, in een economisch resultaat uitmondt dat voor
aIle betrokkenen bevredigend is."

Tegenover de geciteerde passages uit The Wealth of Nations die de opvat-
ting lijken te ondersteunen dat Smith's economische analyse een soort van
mechanica van het eigenbelang is, kunnen andere historisch-maatschappelijk
georienteerde passages over de markteconomie geplaatst worden, die zich
tegen deze mechanistische interpretatie verzetten." The Wealth of Nations
lijkt aldus uit elementen te bestaan die niet goed met elkaar verenigbaar zijn,
wat weer als een bevestiging van de traditionele selectieve lezing opgevat zou
kunnen worden.

Of The Wealth of Nations daadwerkelijk volgens de op de natuurweten-
schappen geente, selectieve benadering gelezen moet worden, valt echter te
betwijfelen. Wat in het voorgaande over Smith's plaats in de moraalfilosofie
is gesteld, doet reeds vermoeden, dat deze met zijn uitspraak over de abstracte
en filosofische beschouwingswijze niet bedoelde, dat noties als causaliteiten
en (natuur)wetmatigheden het kader van de economisch analyse zouden
moeten vormen. Laten we Smith's positie in het moderne economisch denken
nog wat verder uitwerken, voordat we het moraalfilosofisch kader nader gaan
onderzoeken.

Eerder is gesteld dat de commercialisering en de liberalisering in een land als
Engeland in de zeventiende en de achttiende eeuw zover waren gevorderd dat
de produktie en de verdeling van goederen en diensten overwegend via de
markt werden gecoordineerd. Smith nam in de discussie of ook de verdeling
van grondstoffen en subsistentiegoederen aan het internationale spel van vraag
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en aanbod overgelaten mochten worden, een zeer extreme positie in.49 Ter-
wijl andere auteurs, nog in de lijn van het traditionele economisch denken, aan
de opvatting vasthielden dat de overheid de verdeling van voomoemde goede-
ren moest controleren om te voorkomen dat de armen en de behoeftigen in de
samenleving uitgesloten werden, was Smith van mening dat ook die produkten
vrij verhandelbaar moesten zijn.50

Smith's pleidooi voor een vrije markteconomie was niet alleen door de
overtuiging ingegeven dat vrijhandel uiteindelijk een beter wapen tegen armoe-
de zou zijn dan overheidsregulering. Het feit dat Smith als een van de weinigen
voor een vrije markt-economie pleitte, had eigenlijk, zoals Hont en Ignatieff
terecht stellen, nog een diepere reden." Smith was voorstander van voortzet-
ting van de commercialisering en de liberalisering van de economie naar een
vrije markteconomie, omdat regulering door bijvoorbeeld de overheid een
belangrijk obstakel vormde voor de verder evolutie van de maatschappij in de
richting van Smith's utopia: een maatschappij die georganiseerd Was vol gens
de zogeheten natural order of liberty en equity. 52 Smith's visie op de eigen-
tijdse samenleving vroeg dus om een betoog dat de stelling zou weerleggen,
dat vrije ruilrelaties en onvervreemdbaar particulier eigendom schadelijk voor
het welzijn van de armen en dus sociaal-ethisch verwerpelijk waren.

Bij de uitvoering van dat project bracht Smith twee verschillende stromin-
gen van modern economisch denken bij elkaar, namelijk de moraalfilosofische
stroming waaruit hij zelf voortkwam, en de instrumentele of technisch-econo-
misch georienteerde stroming van kooplui, bankiers, ambtenaren en staats lie-
den. Zoals de geschriften van auteurs als Grotius, Pufendorf, Hobbes, Locke
en Hutcheson demonsteren, was de moraalfilosofie zich met de nieuwe
economie bezig gaan houden, omdat de cornmercialisering en de liberalisering
van de samenleving om een nieuwe waardenrationaliteit vroegen. Publicaties
van auteurs als Mun, Petty, Child, North, Boisguilbert en Law laten zien dat
er tegelijkertijd onder de kooplieden, bankiers, ambtenaren en staatslieden
behoefte was ontstaan aan meer en vooral betere instrumentele kennis van de
commercieler en vrijer worden de economie." Technisch-economische vraag-
stukken hadden hun aandacht, zoals de relatie tussen de geldhoeveelheid, het
niveau van de economische activiteit en de welvaart in de volkshuishouding.

Het werk van auteurs als Mun, Petty, Child, North, Boisguilbert en Law
besteedde niet of nauwelijks aandacht aan de ethisch-politieke aspecten van
de nieuwe economie. Het natuurlijk recht op individuele vrijheid vormde een
uitgangspunt en het eigenbelang gold als de drijfveer van het handelen. Bij
vergelijking van het werk van bijvoorbeeld Mun, Petty, Child en North kan
verder worden vastgesteld dat met de ontwikkeling van het technisch-econo-
misch denken een zekere professionaIisering plaatsvond. Het publieke karakter
van de nieuwe economie en het verlangen om tot algemeen geldende uitspra-
ken te komen impliceerden een tendens naar methodisch strenger, dit wil
zeggen wetenschappelijker, denken. Inspiratie hiervoor werd ontleend aan de
kennistheorie van Descartes of aan de nieuwe empirisch-mathematische
methode van de natuurwetenschappen."
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Kenmerkend voor Smith's moraalfilosofie is dat hij het nieuwe, instrumen-
tele of technisch-economisch denken in zijn moraalfilosofische beschouwingen
over de commercial society integreerde. Interpretatoren verwijzen gewoonlijk
naar deze inbedding van de economische analyse in de moraalfilosofie als zij
aan Smith's economie een derstisch kader toeschrijven. Een voorbeeld hiervan
treffen we aan bij Goudzwaard:

Adam Smith was de vader van de economische wetenschapsbeoefening en tegelijker-
tijd een deist. Oat is niet een toevallig samentreffen van omstandigheden, zoals wei
eens wordt beweerd. Juist in het klimaat van het Deisrne, dat het sociale en het
economische leven van de mensheid zag als een door natuurlijke wetten beheerste
kosmos die voor menselijke analyse voluit toegankelijk is, kon ook een economische
wetenschap geleidelijk opkomen. Maar dan natuurlijk weI een type van economische
wetenschap dat gebaseerd is op een overwegend mechanistisch wereldbeeld. Het
uurwerk van de klokkenmaker kon nu door de mens worden geopend, en het daarin
verscholen raderwerk zorgvuldig geanalyseerd."

Volgens dit citaat zou Smith tot zijn theorie van de vrije markteconomie zijn
gekomen op basis van het geloof dat (1) God de kosmos als een zelfstandig
werkend mechanisme had geschapen, en (2) dat mechanisme zich in de
economie als het algemeen evenwicht-scheppend prijsmechanisme manifes-
teerde.

In deze interpretatie vormt Smith's economische analyse een voortzetting
van de reeds bestaande stroming van instrumentee1 economisch denken, zij het
dat hij nog wat oude, scholastieke ideeen nodig had om tot de ontdekking te
komen dat een economie in de vorm van een markteconomie een zelfregule-
rend systeem was. Die ontdekking was belangrijk, zo suggereert Goudzwaard,
omdat zij het mogelijk maakte om de reeds bestaande, fragmentarische
technisch-economische kennis in een omvattend wetenschappelijk systeem
samen te brengen. Later, zo zouden we Goudzwaards beschouwing kunnen
voortzetten, toen de secularisatie in de negentiende eeuw zover was voortge-
schreden dat een verwijzing naar een schepper niet langer gevraagd werd,
beperkten Say, Ricardo en Mill en vervolgens Jevons, Walras en Marshall
zich tot het traceren van causaliteiten en het blootleggen van wetmatigheden.

Om te beoordelen of deze visie op Smith's economische analyse juist is, zal
het hele moraalfilosofisch oeuvre van Smith in de beschouwing moeten
worden betrokken, zo blijkt uit Goudzwaards citaat. Een goed oordeel vereist
een integrale lezing van Smith's werk. The Wealth of Nations aileen geeft
namelijk geen uitsluitsel of Smith's economische theorie weI of niet als een
mechanistische analyse in een deistisch kader verstaan moet worden. Zelfs de
figuur van de invisible hand, een uitdrukking van Smith die nogal eens ter
ondersteuning van deze uitieg wordt genoemd, blijkt in deze geen uitsluitsel
te kunnen geven.

De figuur van de invisible hand wordt in The Wealth of Nations slechts een
keer gebruikt, en weI in het hoofdstuk waarin Smith uiteenzet dat regulatie
van de intemationale handel de nationale welvaart niet bevordert. Volgens
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Smith is het beter eenieder vrij te laten in de aanwending van zijn eigen
kapitaal. Het kapitaal zal dan als vanzelf zodanig aangewend worden dat niet
aIleen het betreffend individu een voor zich zelf zo hoog mogelijk rendement
realiseert, maar dat de welvaart van de samenleving als geheel eveneens een
zo groot mogelijke stimulans krijgt. Dit betekent dat de individuele actor bij
de aanwending van zijn kapitaal

intends only his own gain, and he is in this, as in many other cases, led by an
invisible hand to promote an end which was no part of his intention. Nor is it always
the worse for the society that it was no part of it. By pursuing his own interest he
frequently promotes that of the society more effectually than when he really intends
to promote it. I have never known much good done by those who affected to trade
for the publick good. It is an affectation, indeed, not very common among merchants,
and very few words need be employed in dissuading them from it. S6

Elke verwijzing naar een vooraf gegaan orde die door God bij de schepping
in de wereld gelegd zou zijn, ontbreekt. Zoals later bij de uitvoerige bespre-
king van Smith's invisible hand in hoofdstuk ill zal worden vastgesteld, geldt
dit evenzeer voor de invisible hand-passages in The Theory of Moral Senti-
ments.

Meer duidelijkheid omtrent de vraag of Smith de aanzet tot de mechanisti-
sche economische analyse heeft gegeven, kan slechts verkregen worden door
zijn werk integraal te lezen tegen de achtergrond van de vraag, hoe de auteur
zich in de eigentijdse moraalfilosofisch discussies over de veranderende
samenleving heeft opgesteld. Er zal in het bijzonder nagegaan moeten worden,
wat zijn positie was ten opzichte van de tendens onder de zeventiende en de
achttiende eeuwse moraalfi1osofen om het gedrag van individuen en hun
onderlinge verkeer te begrijpen als het resultaat van de natuurlijke drang om
genot na te streven en pijn te vermijden.

Andere problemen bij de interpretatie van Smith's economisch denken
vragen eveneens om nadere informatie over de moraalfilosofische achtergrond.
Een belangrijk voorbeeld vormt Smith's waardeleer. Economen zijn nog steeds
met elkaar in discussie over de vraag of Smith een subjectieve nutswaardeleer
danweI de objectieve arbeidswaardeleer voorstond. In Iijn met Schumpeters
algemeen evenwichtstheoretische interpretatie van The Wealth of Nations zou
men conc1uderen dat Smith geen objectieve arbeidswaardeleer aanhing, maar
een subjectieve waardeleer, die dan weer wegens een vermeende gelijkenis
met Marshalls theorie over de korte en de lange termijn prijzen niet als
nutswaardeleer maar als een produktiekostenleer zou moeten worden gety-
peerd." Bij nauwgezette lezing van de passages over arbeid als waarde-
grondslag zou bIijken dat een auteur aIs Ricardo, wellicht door een onvoldoen-
de systematische presentatie van Smith, ten onrechte in die passages een
aanzet tot een objectieve arbeidswaardeleer had gelezen." Of nu dit stand-
punt of een ander in beschouwing wordt genomen, steeds weer ontbreekt een
deugdeJijke argumentatie die de betreffende passages in hun eigen context be-
grijpt." Zelfs een auteur als Hutchison, die in Before Adam Smith op een
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voor economen zeer uitvoerige wijze aandacht besteedt aan de moraalfilosofi-
sche wortels van het modeme economisch den ken, baseert zijn interpretatie
vrijwel uitsluitend op het extratextuele gegeven dat Pufendorfs natuurrechts-
filosofie ten tijde van Smith in Schotland toonaangevend was. Smith's waarde-
leer zou met andere woorden primair in de geest van Pufendorfs subjectivis-
tisch utilitarisme begrepen moeten worden."

Hoewel Hutchison in voomoemde publicatie over het ontstaan van de
politieke economie nauwelijks inzicht in Smith's waardebegrip biedt, verdient
zijn bespreking van dat begrip toch onze aandacht. Zij demonstreert dat een
adequate interpretatie van Smith's waardebegrip om een contextuele lezing
vraagt, dit wil zeggen: een lezing waarin het waardebegrip in relatie tot het
geheel van beschouwingen over de wordende commercial society wordt geduid.

Hutchison suggereert dat Smith's waardebegrip met dat van (Leon) Walras
verwant is. Beide auteurs zouden namelijk bij Pufendorfs natuurrechtsfilosofie
aansluiten." Ter demonstratie van Walras' verbondenheid met Pufendorfs visie
op economie citeert hij uitspraken van zowel (Leon) Walras als de vader
Auguste Walras.62 Ben uitspraak van Smith waarin deze een zelfde verbonden-
heid met Pufendorfs natuurrechtsleer uitspreekt, treffen we echter niet aan bij
Hutchison. Wellicht vond Hutchison de verwantschap van Smith met Pufendorf
zo vanzelfsprekend, dat hij een demonstratie overbodig achtte. Als Hutchison
weI een poging hiertoe had gedaan, dan was hem duidelijk geworden dat
Smith's werk de veronderstelde relatie met Pufendorf niet bevestigt. In The
Theory of Moral Sentiments neemt Smith zelfs expliciet afstand van de atomis-
tische en rationalistische mensopvatting van een auteur als Pufendorf.f

Hutchison merkt weI op dat Smith zich in tegenstelling tot Walras niet
consequent aan de uitgangspunten van Pufendorfs leer heeft gehouden. In The
Wealth of Nations zou Smith een objectieve arbeids- en produktiekostenleer
hebben gehanteerd naast de in zijn tijd gangbare, op de subjectieve nuts- en
schaarste-ervaring gebaseerde waardeleer." Dit is blijkbaar voor Hutchison
geen probleem:

... it is not necessary here to take sides, very dogmatically, for or against a labour and
cost-of-production explanation of value and price, as against theories based on utility
and scarcity."

Volgens Hutchison zijn beide verklaringen van waarde niet strijdig, wat de
klassieke en neoklassieke economen na Smith blijkbaar niet gezien hebben:

It was The Wealth of Nations which opened up the divisions ... between theories of
value based on scarcity and utility and those based on labour and cost of pro-
duction.f?

Klassieke en neoklassieke economen moeten volgens Hutchison een andere
kijk dan Smith op economie hebben gehad, toen zij in de passages van The
Wealth of Nations over respectievelijk het subjectieve en het objectieve aspect
van waarde twee verschillende waardetheorieen lazen.
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Hutchison wijst interpretaties van Smith's waardeleer af, waarin eenzijdig
voor een subjectieve nutswaardeleer dan wel voor een objectieve arbeids- en
produktiekostenleer wordt gekozen. Smith zou in beide gevallen tekort worden
gedaan:

What is to be critized is the dogmatic, over-confident rejection, or exclusion of a vital
and valuable line of thought, which has, in fact, subsequently become an essential
component of the modem theory of value."

Volgens Hutchison combineerde Smith, zoals ook in de hedendaagse waarde-
theorie gebruikelijk is, een nuts- en schaarstebenadering met een arbeids- en
produktiekostenbenadering. Aangezien Hutchison deze uitspraak niet nader
toeIicht, is niet duideJijk wat onder de hedendaagse waardetheorie verstaan
moet worden, noch hoe deze bij Smith's denken aansluit.

Nemen we de walrasiaanse algemene evenwichtstheorie als de representant
van de modeme economie, dan zou onder verwijzing naar het onderscheid
tussen de vraag- en aanbodkant van de economie gesteld kunnen worden dat
in die theorie twee verschillende waardebegrippen simultaan gehanteerd
worden: aan de vraagkant een nut- en schaarste-begrip en aan de aanbodkant
een kostenbegrip. Of met deze voorstelling van zaken het waardebegrip van
de walrasiaanse economische analyse correct beschreven wordt, moet echter
ernstig worden betwijfeld. In de walrasiaanse analyse geldt de subjectieve
nutsbeleving van het individuele economische subject als het uiteindelijke
referentiepunt voor waarde. De aanbod- of produktiekant van de economie
wordt immers in laatste instantie herleid tot de subjectieve beleving door het
individu van arbeid en vrije tijd, en van consumeren in het heden en in de
toekomst. Kortom, de walrasiaanse algemene evenwichtsanalyse kent uiteinde-
Jijk niet twee waardebegrippen, maar een waardebegrip, namelijk waarde als
uitdrukking van de nut- en schaarste-beleving van atomistisch opgevatte
individuen.

Deze conclusie stemt overeen met de door Hutchison geciteerde uitspraken
van Auguste en Leon Walras over Pufendorfs betekenis voor de economie.
Auguste en Leon Walras zwaaien Pufendorf lof toe, omdat deze waarde in
termen van subjectieve nut- en schaarste-ervaringen begreep.

De vraag is nu hoe dit met Smith's benadering van het fenomeen waarde
te verenigen is, een benadering waarvan Hutchison enerzijds zegt dat zij geen
consequente voortzetting is van Pufendorfs aanpak, maar waarvan hij ander-
zijds ook stelt dat zij niet inconsistent is, omdat er slechts sprake zou zijn van
twee verschillende invalshoeken en niet van twee verschillende waardebegrip-
pen." In de volgende hoofdstukken zal blijken, dat deze typering van
Smith's benadering weI correct is, maar dat Hutchison die benadering niet
adequaat en daarmee ook niet bevredigend uitlegt als hij via Walras naar het
vermeende voorbeeld, Pufendorf, verwijst. Er zal worden gedemonstreerd dat
(1) Smith de atomistische en utilitaristische mensopvatting van een auteur als
Pufe~dorf niet deelt, en (2) Smith waarde vanuit zijn sociale mensopvatting
begrijpt als een sociaal fenomeen dat in de communicatie en de concurrentie
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tussen de individuen besloten ligt, en dus niet herleid kan worden tot hetzij
de strikt subjectieve nuts- en schaarstebeleving van atomistische individuen,
hetzij de strikt objectieve maatstaf van bijvoorbeeld het aantal benodigde uren
arbeid."

Net zoals eerder bij Goudzwaard stell en we hier vast dat Hutchisons
interpretatie van Smith's waardeleer uiteindelijk tekort schiet, omdat de
moraalfilosofische achtergrond niet adequaat wordt uitgewerkt. In plaats van
de moraalfilosofische context integraal in de interpretatie van het economisch
denken mee te nemen, wordt volstaan met een enkele, oppervlakkige verwij-
zing naar de tijdgeest en een vermeend voorbeeld, in casu Pufendorf.

In de volgende paragraaf zetten we een eerste stap in de richting van een
hemieuwde Smith-interpretatie waarbij de economie als een integraal onder-
deel van de moraalfilosofie wordt begrepen. In de volgende paragraaf zullen
we ons orienteren op Smith's positie in de modeme moraalfilosofie.

3 De positie van Adam Smith in de moderne moraaltilosotie

De modeme moraalfilosofie, waartoe ook Smith's denken gerekend moet
worden, onderscheidde zich van de middeleeuwse scholastiek door haar geloof
en vertrouwen in het menselijk vermogen om op eigen kracht, via zintuigen
en rede, het menselijk gedrag en de maatschappelijke processen en verhoudin-
gen te begrijpen en vorm te geven. Een theorie over mens en samenleving die
uitging van de idee van een vooraf gegeven, Goddelijke orde en zich voor de
kennis van die orde beriep op goddelijke openbaring danwel op een speciaal
door God de mens meegegeven kenvermogen, werdniet langer geaccepteerd.

De modeme moraalfilosofen ondersteunden en stimuleerden het algemene
verlangen in de samenleving naar meer autonomie in denken en handelen ten
opzichte van kerk en vorst. Omtrent de nadere uitwerking van die autonomie
hadden zij echter nogal uiteenlopende ideeen. Het opgeven van de scholastieke
idee van een vooraf gegeven kosmische orde waarin alles zijn betekenis en
bestemming had, plaatste hen voor tal van inhoudelijke en methodologische
problemen, waarvoor eveneens langs uiteenlopende wegen oplossingen werden
gezocht.

In deze paragraaf verkennen we hoe Smith met die vragen en problemen
omging. Wij belichten daartoe Smith's moraalfilosofie tegen de achtergrond
van het werk van Grotius (1583-1645), Pufendorf (1632-1694), Locke (1632-
1704) en Hutcheson (1694-1746). De keuze voor deze auteurs berust op het
gegeven dat hun werk in de eerste helft van de achttiende eeuw, de peri ode
waarin Smith werd opgeleid, een vooraanstaande rol speelde in het moraalfilo-
sofisch denken in Schotland. We kunnen dan ook stell en , dat met name de
ideeen van die auteurs de achtergrond vormden waartegen Smith zijn eigen
stijl van moraalfilosofie heeft ontwikkeld."

Bij onze verkenning concentreren we ons op de volgende drie thema's uit
het mode me moraalfilosofische discours: (1) de menselijke natuur; (2) de
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natuurwet en de natuurlijke orde van een samenleving, en (3) het menselijk
ken- en beoordelingsvermogen inzake mens en maatschappij. In deze thema's
vinden we het al eerder aangeduide grondprobleem weerspiegeld, waarvoor
de moraalfilosofie kwam te staan, toen zij bij haar streven naar meer autono-
mie voor de mens in denken en handelen met de centrale idee van de aristote-
lisch-thomistische moraalfilosofie brak, namelijk de idee van de zogeheten lex
aeterna.

Successievelijk besteden we aandacht aan: (1) de lex aterna; (2) de positie
van respectievelijk Grotius, Pufendorf, Locke en Hutcheson ten aanzien van
voomoemde thema's, en (3) Smith's verwerking van deze posities tot een
eigen visie op mens en maatschappij.

3.1 De lex aeterna

Voor de aristotelisch-thomistische moraalfilosofie vormde de lex aeterna het
perspectief voor elke analyse van mens en samenleving. De lex aeterna werd
opgevat als een goddelijk licht dat de gehele schepping doorstraalde. De wet
manifesteerde zich in de mens op twee manieren: ten eerste via de inclinatio,
zoals levensdrang, drang tot geslachtsgemeenschap en gemeenschapszin,
waardoor de mens onbewust tot de realisatie van de wet werd aangezet, en ten
tweede via de participatio van de menselijke rede aan die van God, waardoor
de mens zich eveneens bewust kon worden van de - door God - gewenste
orde in het gedrag en de samenlevingspatronen. De via de participatio gewon-
nen kennis werd verstaan als kennis van het naar de mens toegewende deel
van de lex aeterna. Zij werd aangeduid als de lex natura."

De idee van de lex aeterna maakte de aristotelisch-thomistische moraalfilo-
sofie tot een bij uitstek teleologische filosofie. De mens en de samenlevings-
verbanden waarvan bij deel uitmaakte, werden begrepen in het licht van het
zich verwerkelijkende scheppingsplan, waarvan alleen de schepper zelf het
volmaakte einddoel zou kennen. De menselijke natuur en de bijbehorende
maatschappelijke orde waren dus wel voor de mens vooraf gegeven en
kenbaar, maar het betrof dan wel een natuur en een orde die steeds in de
context van een wordingsproces begrepen moesten worden. De bij de mens
ingeplante kennis omtrent de menselijke natuur en de bijbehorende maatschap-
pelijke orde was dan ook niet meer dan kennis in potentie. De scholastici
spraken onder andere van spermatikoi die pas met de realisatie van het
scheppingsplan tot volle wasdom zouden komen."

De algemene drang naar zelfstandigheid voor de mens in denken en hande-
len liet de moderne moraalfilosofen afstand nemen van de idee van de lex
aeterna en de bijbehorende noties als inclinatio en participatio. Termen als
de menseIijke natuur en de natuurlijke orde veranderden daarmee echter ook
van inhoud, of kregen een andere connotatie.
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3.2 Grotius, Pufendorf, Locke en Hutcheson

Van de te bespreken auteurs bleef Grotius het dichtst bij de scholastiek.
Grotius liet weI de idee van de lex aeterna los, maar in de fundering van zijn
eigen moraalfilosofie Ieunde hij toch nog sterk op het scholastieke gedachten-
goed."

De belangrijkste verandering die het loslaten van de idee van de lex aeterna
bij Grotius teweeg bracht, was dat de menselijke natuur, de natuurwet en de
natuurlijke orde hun teleologische dimensie kwijt raakten. De menselijke
natuur werd een set van onveranderlijke aIgemene basiseigenschappen en de
natuurlijke orde een universeel geldende rechtsorde waarin de mens conform
zijn natuurlijke aanleg vrij kon leven. De natuurwet, die in de scholastiek een
afstraling was van de lex aetema, kreeg de connotatie van een algemene wet
die zelfs gold als God niet bestond, of zich niet om de menselijke aangelegen-
heden bekommerde." Bij Grotius treffen we een eerste poging aan een
algemene, in zichzelf voldoende theorie te formuleren over natuurwet en
natuurrecht; dit wil zeggen een aIgemene theorie die voor zijn inhoud en
geldigheid niet langer afhankelijk is van een verwijzing naar de lex aeterna.

Grotius is als het ware een overgangsfiguur. Enerzijds kan uit de wijze
waarop hij de theorie trachtte te funderen, opgemaakt worden dat hij met de
idee van de lex aeterna had gebroken; anderzijds laten de verwijzingen naar
God aIs de oorsprong van de natuurwet er geen misverstand over bestaan dat
hij nog steeds met het oude denken was verbonden. Twee voorbeelden mogen
dit illustreren.

Het eerste voorbeeld betreft het feit dat Grotius naast de lex indicativa, de
wet die met de aard der dingen gegeven en door middel van de rede en de
normaIe zintuiglijke waarneming kenbaar was, de zogeheten lex praesriptiva
onderscheidde. Deze Iaatste had betrekking op een categorie van wetten
waarin rechtstreeks aan God als wetgever werd gerefereerd." Het tweede
voorbeeld vormt de kenbaarheid van de natuurwet. Naast de eerder vermelde
opvatting dat de mens zelfstandig de natuurwet kon Ieren kennen via een
combinatie van rede en zintuiglijke waarneming, treffen we bij Grotius tevens
de traditionele scholastieke stelling aan dat God de mens een aantal funda-
mentele rechtsbeginselen had ingeplant, toen hij deze als een redelijk en
sociaal wezen schiep. Dit laatste betekent dat het natuurrecht bij Grotius,
mede gelet op de accentuering van de zelfstandigheid van de mens in de sfeer
van de rede, uiteindelijk rede-recht was, dat wat de uitgangspunten betreft nog
rechtstreeks aan een scheppingsplan of een schepper refereerde."

Voor de plaatsbepaling van Smith in de moderne moraalfilosofie is het
verder van belang, vast te stellen dat de mens bij Grotius een van nature
sociaal wezen bleef, Net zoals bij de natuurlijke orde en het natuurrecht sloot
Grotius' begrip van mens en samenleving meer aan bij de stolcijnse dan bij
de aristotelische variant van scholastiek denken, zoals onder meer uit de
abstract-rationalistische behandeling van de gemeenschapszin en het natuur-
recht blijkt."
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Oat Grotius met zijn sociale interpretatie van de mens nog bij de scholas-
tiek aansloot, weerspiegelt zich in zijn theorie over het recht op particulier
eigendom. Overeenkomstig het eigentijdse proces van commercialisering en
liberalisering kende Grotius weliswaar aan het recht op particulier eigendom
een grotere betekenis toe dan onder de scholastici gebruikelijk was. Hij
kwalificeerde dat commutatieve recht zelfs als een perfect natuurrecht. Het
distribu-tieve recht bleef echter als een natuurlijk recht voor noodsituaties
behouden. Grotius zette hierin de lijn van Thomas van Aquino voort, want
zoals deze auteur ging hij ervan uit dat God de wereld aan de mensheid als
gemeenschap ter beschikking had gesteld. In tijden van rampspoed zou dus
eenieder onder verwijzing naar die oorspronkelijke positieve gemeenschap een
onvoorwaardelijk recht kunnen doen gelden op andermans particulier eigen-
dom om de nood te lenigen."

Stond Grotius nog met een been in de scholastiek, bij Pufendorf is geen
sprake meer van een dergelijke band met de oude moraalfilosofie. Terwijl
Grotius er nog vanuit ging dat bepaalde rechtsbeginselen a priori in de mens
aanwezig en werkzaam waren, verstond Pufendorf de natuur niet meer als een
van de goddelijke rede doortrokken, geschapen orde. Natuurrecht en natuurlij-
ke orde waren in zijn ogen het resultaat van het zelfstandig redeneren van de
mens over zichzelf en zijn omgeving."

Men lOU kunnen stellen dat Pufendorf nog schatplichtig was aan de scho-
lastiek, omdat hij bij de fundering van zijn natuurrechttheorie met de stelling
volstond, dat God de mens op een zodanige manier van rede had voorzien dat
deze zonder twijfel de wetten kon leren kennen die voor het voortbestaan
noodzakelijk waren." Bij die stelling moet dan echter weI worden onder-
streept dat Pufendorf in afwijking van de scholastici een functionalistische
invulling aan rationaliteit gaf. De auteur ging uit van de idee dat de mens
vanuit de drang om aan de toestand van imbecillitas, dit wil zeggen: de
toestand van armoede en volledig op zichzelf aangewezen zijn, te ontkomen
vanzelf tot het inzicht kwam dat samenleven, ja zelfs samenleven volgens een
bepaalde rechtsorde, noodzakelijk was."

Met het oog op de bespreking van Smith's positie in het modeme rnoraalfi-
losofische discours is het van belang, te constateren dat Pufendorf niet meer
zoals Grotius aan de sociale mensopvatting van de scholastici vasthield.
Terwijl Grotius inzake het individueel menselijk handelen nog een natuurlijke,
voorrationele verbondenheid met anderen vooronderstelde, reduceerde Pufen-
dorf het individu in zijn functioneel-rationalistische beschouwingswijze tot een
atomistisch individu, dat pas na een functioneel-rationalistische beoordeling
van de oorspronkelijke imbecillitas tot maatschappelijke relaties kwam."

Gegeven de functioneel-rationalistische en atomistische mensopvatting van
Pufendorf is tevens inzichtelijk dat deze auteur een meer consistente theorie
over het natuurlijk recht op particulier eigendom kon formuleren dan Grotius·
dit wil zeggen: een theorie waarbij particulier eigendom als van het individu
onvervreemdbaar, exc1usiefeigendom wordt verstaan. In Pufendorfs atomisti-
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sche mensopvatting lag namelijk besloten dat de mensheid in wezen Diet een
positieve maar een negatieve gemeenschap was. God had de wereld aan de
mens ter beschikking gesteld, in de betekenis dat ieder ervan naar behoefte
kon nernen, aldus Pufendorf." Recht op particulier eigendom veronderstelde
dus Diet, zoals bij Grotius, een overeenkomst waarbij het oorspronkelijke
collectieve eigendom in particulier eigendom werd omgezet. Elk eigendom,
particulier en collectief, was volgens Pufendorf op een overeenkomst geba-
seerd. Ben pleidooi voor distributieve rechtvaardigheid, dat een inbreuk op
strikt particulier eigendom impliceerde, kon in deze visie, zelfs niet meer voor
noodsituaties, op een oorspronkelijk collectief eigendom gebaseerd worden,
zoals dat weI nog bij Grotius het geval was geweest.

Geheel afdoende was Pufendorfs argumentatie tegen de kritici van een
perfect natuurlijk recht op strikt particulier eigendom echter nog niet. De idee
van particulier eigendom behoefde bij deze auteur weliswaar niet meer een
verwijzing naar een overeenkomst waarbij oorspronkelijk collectief eigendom
in particulier eigendom was omgezet. Maar de erkenning van dit recht door
anderen bleef toch nog steeds een essentiele voorwaarde voor de geldigheid
ervan, doordat een fundering van dat recht in de natuur van de mens nog
ontbrak.

Dit brengt ons vanzelf bij Locke die deze fundering leverde door de functio-
neel-rationalistische en atomistische mensopvatting op eigen wijze verder te
radicaliseren. In zijn meest kritische geschrift: An Essay Concerning Human
Understanding definieerde Locke de mens als een volledig autonoom wezen,
waarvan het denken en het handelen in beginsel enkel en aileen bepaald
werden door het mechanisme van pijn vermijden en genot nastreven. Het
verschil tussen mens en dier in deze was, aldus Locke, dat de mens niet louter
instinctief op prikkels van pijn en genot reageerde, maar dankzij de faculteit
der rede, op grond van eigen doel-middel overwegingen, zelf aan de drang
naar leven en geluk invulling kon geven."

Eigendom kreeg door dit radicale hedonistisch-utilitaristisch subjectivisme
een geheel andere betekenis dan bij Grotius en Pufendorf. Terwijl deze
auteurs, ieder op eigen wijze, particulier eigendom als het resultaat van een
overeenkomst en dus als een sociaal fenomeen hadden verstaan, fundeerde
Locke (particulier) eigendom exclusief in de natuur van het individu. Het recht
op eigendom verstond Locke als het onaantastbare recht van elk individu om
in vrijheid zijn natuurlijke faculteiten, in het bijzonder zijn vermogen tot
arbeid, in te zetten voor zijn natuurlijke drang naar leven en geluk. Deze visie
op eigendom impliceerde dat het recht op (particulier) eigendom als een
natuurlijk recht moest worden beschouwd, omdat het deel uitmaakte van het
natuurlijk recht op leven, vrijheid en geluk. Bij het recht op (particulier)
eigendom ging het om de materiele basis van leven, die het individu zich in
zijn streven naar leven en geluk met behulp van eigen arbeid had verwor-
ven.8S



64 EEN CONTEXTUELE BENADERING VAN THE WEALTH OF NATIONS

Als we nu op basis van het bovenstaande de posities van Grotius, Pufendorf
en Locke ten aanzien van de drie thema's: (1) de menselijke natuur; (2) de
natuurlijke orde, en (3) het menselijk ken- en beoordelingsvermogen inzake
mens en maatschappij, op een rij zetten, dan moet de conc1usie lui den dat het
algemene streven naar meer zelfstandigheid in denken en handelen bij Locke
op alle drie punten de meest extreme uitwerking, in de betekenis van volledige
autonomie van het individu, heeft gekregen.

TerwijI Grotius er nog vanuit was gegaan dat de mens een sociaal wezen
was en dat de natuurlijke orde en de natuurwet met de menselijke natuur in
de mens ingeplant waren, behandelde Locke in zijn Essay Concerning Human
Understanding de mens als een in beginsel volledig autonoom wezen dat zijn
den ken en handeIen, vanuit het doel-middel perspectief op de eigen ervaringen
van pijn en genot, zelf vorm gaf. Pufendorf stond met zijn atomistisch-utilita-
ristisch mensbeeld dichter bij Locke, maar ook hier was het verschil aanzien-
Iijk. Locke probeerde zijn moraalfilosofie niet in het gedachtenexperiment van
naar eigenbelang strevende actoren te funderen, maar in het uitgangspunt dat
denken en handelen gevormd worden door de neiging gevoelens van pijn te
vermijden en gevoelens van genot te realiseren. Twee punten verdienen hier
in het bijzonder de aandacht.

Ten eerste was de natuurwet bij Locke, door het radicale hedonistisch-
utilitaristisch subjectivisme, veel uitdrukkelijker dan bij Pufendorf een afgelei-
de van het natuurlijk recht op leven en geluk." Ten tweede waren natuur-
recht, natuurlijke orde en natuurwet bij Locke minder abstract dan bij Pufen-
dorf." Dit tweede verschil behoeft nog enige toelichting.

Bij Pufendorf kregen natuurrecht, natuurlijke orde en natuurwet gestalte in
gedachtenexperimenten waarin rationeel handelende individuen in verschillen-
de typen natuurtoestand werden geplaatst. Dit was bij Locke niet het geval.
Volgens de eerder beschreven visie van Locke op de mens zou kennis in de
alledaagse handelingspraktijk worden gegenereerd en weI op basis van de
concrete ervaring, opgedaan in het voortdurende proces van pijn vermijden en
geluk nastreven. In het Essay on Human Understanding had Locke het
beginsel van aangeboren ideeen afgewezen. Kennis wortelde volgens hem in
de zintuiglijke indrukken. Denken over mens en samenleving, over gedragsre-
gels en maatschappelijke normen, of meer algemeen over de natuurwet en het
natuurrecht, was daardoor volgens Locke steeds gekleurd door de situatie
waarin het subject zich beyond.

Stellen we tot slot de vraag of Locke het mechanisme van pijn vermijden en
genot nastreven een afdoende beginsel yond voor het begrijpen van mens en
samenleving, dan moet het antwoord Iuiden: neen. Bij nadere beschouwing
van dat beginsel zal welhaast vanzelf duidelijk worden, waarom een additio-
neel beginsel nodig was. Maatschappelijke verbanden, instituties, normen en
waarden zijn vanuit een atomistisch en hedonistisch-utilitaristisch mensbeeld
niet anders te verstaan dan accidentele effecten van het gedrag van de volJedig
autonome actoren. Wellicht kunnen publieke opinie, mode, gewoonten en
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gebruiken tot het mechanisme van pijn vennijden en genot nastreven herleid
worden. Natuurwet en natuurlijke orde in de betekenis van gedragsregeis die
het niveau van de voortdurend wisselende publieke opinie en modes overstij-
gen, zijn niet denkbaar. Daarvoor is in het geval van Lockes atomistisch en
hedonistisch-utilitaristisch mensbeeid een aanvulIende veronderstelling nodig,
namelijk dat de natuurwet en natuurlijke orde aan de mens voorgegeven is en
erop wacht door de mens ontdekt te worden.

Zoals uit studies van Buchner en Dunn blijkt, heeft Locke ook zelf onder-
kend dat het handelingsbeginsel van gel uk nastreven en ongemak vermijden
een onvoldoende basis is voor een goed begrip van mens en samenleving. Het
feit dat Locke gewoonten, trends en publieke opinie afwees als zinvolle
elementen van een de individuele actoren overstijgend handelingskader, duidt
op onbegrip bij de auteur tengevolge van een inadequaat mensbeeld. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat Locke de idee van het buiten de mens gelegen,
door de mens ken bare vaste ankerpunt van de door God gegeven natuurwet
nooit heeft losgelaten en in zijn laatste werk emaar terugkeerde.

In his last work, ... Locke returned firmly to revelation. He did so in part to proclaim,
as its title declares, The Reasonablenes of Christianity as delivered in the Scriptures .
... . But he did so more urgently because it was only by means of the Christian
revelation that he retained the confidence that men's moral duties were effectively
'made to all mankind'. Natural law in its full extent had never been demonstrated by
anyone (R 89), and by 1694 Locke had abandoned hope of demonstrating it himself
(LC IV 768, 786),

aldus Dunn."

Hutcheson, Smith's leermeester, hield vast aan het uitgangspunt van Locke dat
kennis omtrent denken en handelen in de menselijke ervaring wortelde.
Volgens Hutchesons moraalfilsofie hoefde er voor de rege\s van goed leven
in gemeenschap met anderen geen uitzondering gemaakt te worden, omdat de
mens van nature, via zijn moral sense, op dat sociale Ieven gericht was. .

Volgens Hutcheson deed de herleiding van handelen tot de doel-middel ratio-
naliteit van het pain en pleasure-mechanisme geen recht aan de menselijke na-
tuur. Hutcheson onderscheidde naast het streven naar eigenbelang (natural good)
een neiging tot welwillendheid (moral good). Hij sloot aan bij de auteurs die
zich tegen de leer van Hobbes verzetten dat de mens in laatste instantie een
egoistisch wezen was, dat zich alleen onder de exteme dwang van een absoIuut
vorst in een geordend en vreedzaam samenleven met anderen zou schikken.

In An Inquiry concerning Moral Good and Evil demonstreert Hutcheson aan
de hand van verschillende voorbeelden dat de mens door zijn gevoel vaak tot
daden en opvattingen wordt gebracht die niet in overeenstemming zijn met of
niet te herleiden zijn tot de doel-middel rationaliteit van het eigenbelang. Hij
laat zien dat inzet voor het geluk van anderen, of meer algemeen voor het
algemene welzijn van de samenleving, veelal niet zonder een verwijzing naar
een oorspronkelijk gevoel van medemenselijkheid verklaarbaar is. Hij wijst er
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verder op dat gedrag niet goed te begrijpen is, als eraan voorbijgegaan wordt
dat in de handelingsmotivatie de vraag meespeelt, of de attitude, de beoogde
handeling en het effect ervan op het welzijn van anderen gevoelens van
prijzenswaardigheid of van afkeuring zullen oproepen." De conc1usie zou
volgens Hutcheson moeten zijn dat niet alleen welwillendheid jegens anderen
een natuurlijke eigenschap van de mens is, maar dat de mens bovendien naast
de zogeheten external senses over een moral sense beschikt; dit wil zeggen:
een zintuig dat de mens informeert over de wenselijkheid van gedrag door in
hem bij de waarneming van gedrag gevoelens van waardering of afkeuring op
te roepen overeenkomstig de in dat gedrag besloten mate van welwillendheid
jegens anderen." Dit laatste betekent eveneens, zoals Hutcheson zelf expliciet
aangeeft, dat het bij de interpretatie en de beoordeling van wetten, rechten en
plichten uiteindelijk om de vraag gaat, hoe deze op het goede gericht zijn."

Het volgende citaat uit The Theory of Moral Sentiments laat zien dat Smith
aansluit bij Hutchesons visie dat de regulatie van gedrag uiteindelijk in de
gevoelens van waardering of afkeuring wortelt, die de waarneming van dat
gedrag bij mensen oproept.

But though reason is undoubtedly the source of the general rules of morality, and
of all the moral judgments which we form by means of them; it is altogether absurd
and unintelligible to suppose that the first perception of right and wrong can be
derived from reason, even in those particular cases upon the experience of which the
general rules are formed. These first perceptions, as well as all other experiments
upon which any general rules are founded, cannot be the object of reason, but of
immediate sense and feeling .....

Pleasure and pain are the great objects of desire and aversion: but these are
distinguished not by reason, but by immediate sense and feeling. If virtue. therefore.
be desirable for its own sake. and if vice be, in the same manner. the object of
aversion. it cannot be reason which originally distinguishes those different qualities.
but immediate sense and feeling.

As reason, however. in an certain sense, may justly be considered as the principle
of approbation and disapprobation, these sentiments were, through inattention. long
regarded as originally flowing from the operations of this faculty. Dr. Hutcheson had
the merit of being the first who distinguished with any degree of precision in what
respect all moral distintions may be said to arise from reason, and in what respect
they are founded upon immediate sense and feeling. In his illustrations upon the
moral sense he has explained this so fully, and, in my opinion, so unanswerable, that,
if any controversy is still kept up about this subject, I can impute it to nothing, but
either to inattention to what that gentleman has written, or to a superstitious attach-
ment to certain forms of expression, a weakness not very uncommon among the
learned, especially in subjects so deeply interesting as the present, in which a man
of virtue is often loath to abandon, even the propriety of a single phrase which he has
been accustomed to.92

De afwijzing van Hutchesons moral sense en de herinterpretatie van Hutche-
sons sympathy door Smith zullen echter leren dat deze aan de theorie over
moral sentiments een nieuwe uitleg gaf en daarmee een geheel nieuwe kijk op
mens en samenleving introduceerde.
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3.3 Smith

Vooruitlopend op de nadere uitwerking in de hoofdstukken ill en IV kan hier
reeds worden gesteld, dat de kern van Smith's moraalfilosofie uit een nieuwe
interpretatie van de natuurlijke neiging van de mens tot sympathy bestaat.
Hutcheson had sympathy nog verstaan als een vorm van welwillendheid jegens
anderen:

Benevolence is a word fit enough in general, to denote the internal spring of virtue,
as Bishop Cumberland always uses it. But to understand this more distinctly, it is
highly necessary to observe, that under this name are included very different disposi-
tions of the soul. Sometimes it denotes a calm, extensive affection, or good-wil
towards all beings capable of happiness or misery: sometimes, 2. a calm deliberate
affection of the soul toward the happiness of certain smaller systems or individuals;
such as patriotism, or love of a country, friendship. parential affection, as it is in
persons of wisdom and self-government; or 3. the several kind particular passions of
love, pity, sympathy, congratulation."

Smith verstond onder sympathy niet langer de specifieke houding van welwil-
lendheid, benevolence, jegens anderen. Hij doelde met sympathy op de alge-
mene neiging van de mens om zich met anderen verbonden te voelen.

Pity and compassion are words appropriated to signify our fellow-feeling with the
sorrow of others. Sympathy, though its meaning was, perhaps, originally the same,
may now, however, without much impropriety, be made use of to denote our fellow-
feeling with any passion whatever."

Raphael en Macfie, de redacteurs van de Glasgow Editie van The Theory of
Moral Sentiments, merken in een voetnoot bij deze passage uit The Moral
Sentiments op dat Smith's sympathy-begrip vaak ten onrechte met benevolence
wordt gelijk gesteld.

Smith's unusually wide definition of 'sympathy' needs to be noted because some
scholars, more familiar with his economics than his moral philosophy, have mistaken-
ly equated sympathy with benevolence and have inferred that TMS deals with the
altruistic side of human conduct and WN with its egoistic side ..... 9S

Deze waarschuwing betreffende de interpretatie van Smith's sympathy-begrip
is op zijn plaats, zoals bijvoorbeeld de gelijkstelling door Seligman van
sympathy met benevolence in het artikel: Philosophic Perspectives in Econo-
mic Thought demonstreert." De zinsnede: Smith's usually wide definition of
'sympathy' behoeft echter een aanvullende opmerking. Smith wordt namelijk
evenzeer verkeerd begrepen, als de herinterpretatie van sympathy gezocht
wordt in een verruiming van de inhoud naar andere handelingsmotivaties dan
altrufsme, Sympathy is van een geheel andere orde dan specifieke handelings-
motivaties zoals altruisme en egoisme. Bij sympathy gaat het om de basale
neiging totfellowleeling die de intersubjectieve grond vormt voor de interpre-
tatie en de beoordeling van gedrag in termen van benevolence. prudence,
justice of self-command.
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Sympathy staat voor de natuurJijke drang van de mens om zich met het oog
op prijzenswaardigheid in denken en handelen aan anderen te spiegelen. Bij
oppervlak:kige beschouwing is wellicht aIleen zichtbaar dat mensen de natuur-
lijke neiging hebben rich in de positie van anderen te verplaatsen en hun
gedrag, inc1usief intentie en effect, imaginair na te leven en op basis van de
gerezen gevoelens op prijzenswaardigheid te beoordelen. Bij nadere beschou-
wing wordt echter duidelijk, zo houdt Smith ons in The Theory of Moral
Sentiments voor, dat het bij sympathy om wederzijdse betrokkenheid tussen
mensen gaat. Mensen hebben een wezenlijke behoefte aan waardering en
erkenning: het eigen gedrag blijkt ook imaginair nageleefd en beoordeeld te
worden vanuit de positie van een fictieve, derde persoon. Sympathy refereert,
met andere woorden, aan de emotionele betrokkenheid op anderen, die mensen
in communicatie en concurrentie met elkaar een gemeenschappelijk hande-
lingskader doet onderhouden.

Met deze interpretatie van sympathy voor ogen wordt inzichtelijk dat Smith
de interpretatie en de verklaring van gedrag, maatschappelijke processen,
wetten, rechten, normen en waarden niet in de functionele rationaliteit van het
Lockiaans pain en pleasure-mechanisme noch in de morele gevoelens van de
Hutchesiaanse moral sense zocht." Zoals in de hoofdstukken m en IV zal
worden vastgesteld, meende Smith dat zowel de criteria voor de beoordeling
van gedrag als de beoordeling zelf ingebed liggen in intersubjectief gevormde
gevoelspatronen betreffende prijzenswaardigheid. Op het niveau van de
individuele actor hebben deze intersubjectief gevormde gevoelspatronen, met
als sedimenten de maatschappelijke waarden, normen, gebruiken, tradities en
wetten, de betekenis van een algemeen geldend, objectief referentiekader voor
denken en handelen. Op het niveau van de samenleving vormen zij een stelsel
van regels dat via het concrete, op elkaar gerichte denken en handelen van de
individuele subjecten steeds weer opnieuw wordt bevestigd danwel een kleine
of grote verandering ondergaat.

De intersubjectiviteit die in het sympathy-beginsel besloten ligt, liet Smith
in de interpretatie en de verklaring van gedrag en maatschappelijk processen
slagen, waar Locke met zijn hedonistisch-utilitaristisch beginsel van pain
vermijden en pleasure nastreven vastliep. Vanuit het beginsel van mutual
sympathy was het mogeJijk de mens als een zelfstandig wezen te den ken
zonder daarbij tot atornisme en ethisch relativisme te vervallen. Handelingspa-
tronen, gebruiken en wetten zijn in Smith's sympathy-optiek zowel resultaat
als drager van de dagelijkse handelingspraktijk; gegeven de concrete sympa-
thy-processen en de bijbehorende wetten, narmen en waarden is het individu
vrij, heeft het individu een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn
plaats in de samenleving.

Zoals eveneens in de hoofdstukken m en IV zal worden gedemonstreerd,
heeft ~et functionele aspect van sympathy, namelijk de maatschappelijke
regulatie van gedrag, een prominente plaats in Smith's moraalfilosofie. Om
misverstanden te verrnijden wordt hier nog eens gesteld dat Smith de samenle-
ving nog als een zinvolle totaliteit benaderde en het gedrag en de maatschap-
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pelijke processen niet exclusief in termen van formele of functionele rationali-
teit onderzocht." Een auteur als Medick ziet dan ock een wezenlijk kenmerk
van Smith's moraalfilosofie over het hoofd, wanneer hij sympathy tot een
formele psychische aanleg reduceert en van elke nonnatieve lading ontdoet:

"Sympathy" erscheint in der "Theory of Moral Sentiments" weder als ein eindeutig
festgelegter emotionaler Impuls noch als ein moralisches Prinzip, sondem als eine
formale psychische Disposition jedes Menschen, deren Wirkzarnkeit sich erst im
Prozess sozialer Interaktion erweist."

In Smith's werk zijn normativiteit en functionaliteit nog niet gescheiden. De
interpretatie en de verklaring van gedrag, maatschappelijke processen, wetten,
rechten, nonnen en waarden in het licht van de natuurlijke neiging van de
mens tot mutual sympathy impliceren een normatieve gerichtheid op de
toekomst, waarin de drang tot mutual sympathy in de loop van een evolutio-
nair, historisch-maatschappelijk proces tot vollediger ontplooiing en gelding
komt en de mens zijn eigen aard verder expliciteert.

Het feit dat de relatie tussen de dagelijkse handelingspraktijk en het geheel
van waarden, normen, gebruiken en wetten vanuit de idee van mutual sympa-
thy als een wederzijdse afhankelijkheid gedacht kan worden, verschafte Smith
verder de mogelijkheid om de historisch-maatschappelijke bepaaldheid van
denken en handelen op een adequate manier in de behandeling van vragen
over de maatschappelijke orde te betrekken. Dit was in de benadering van
Grotius, Pufendorf, Locke en Hutcheson niet mogelijk geweest. Grotius en
Pufendorf veronderstelden een natuurlijke - dit wil zeggen: algemene en
universele - orde die volgens de eerste auteur via een aantal rechtsbeginselen
bij de mens was ingeplant en volgens de tweede auteur via de doel-middel
rationaliteit afleidbaar was. Locke wees er wel op dat de natuurlijke orde in
zijn concrete verschijningsvorm historisch-institutioneel gekleurd was."? De
stap naar de idee dat het denken over de natuurlijke orde ingebed ligt in het
zin- en betekenisverlenend vertoog dat mensen met elkaar onderhouden, heeft
Locke echter door zijn atomistische en hedonistisch-utilitaristische mensopvat-
ting niet kunnen zetten. Hetzelfde geldt voor Hutcheson die met de veronder-
stelling van de moral sense en de voorgegeven gerichtheid van de mens op
benevolence nogvasthield aan de idee van vaste, buiten de mens verankerde
beginselen.

Smith's kijk op mens en maatschappij is onlangs door Clark omschreven als
de society-as-an-evolutionary-process view. WI Clark stelt terecht dat Smith
de maatschappij als een evolutionair proces heeft opgevat en dat die visie van
belang is voor de herorientatie op de grondslagen van de economische weten-
schap. De vraag is echter, of Clarks begrip van Smith's society-as-an-evolutio-
nary-process view een goed uitgangspunt voor een discussie over de grondsla-
gen van de economische wetenschap vonnt. In Clarks opvatting vallen de
algemene, systeemtheoretische beschouwingen van Smith over econo~e
buiten genoemde view, omdat deze nog op de natuurrechtsfilosofische optiek
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van auteurs als Grotius en Pufendorf gebaseerd zouden zijn. Volgens Clark
had Smith zich slechts geleidelijk van deze optiek weten los te maken. Het
niet voltooien van de veelvuldig door Smith aangekondigde theory of jurispru-
dence zou daarvan een bewijs zijn.102

Vooruitlopend op een uitvoeriger beschouwing in hoofdstuk V biedt Clarks
stelling over het onvoltooid blijven van de theory of jurisprudence de gelegen-
heid om hier reeds vast te stellen dat de vermeende dichotomie tussen de
systeemanalytische en historisch-maatschappelijke uiteenzettingen van Smith
over economie op een misverstand berust.

Als het juist zou zijn dat Smith de verhandeling over jurisprudence niet had
voltooid, omdat hij de daaraan ten grondslag liggende natuurwetfilosofie
verlaten had, dan rijst de vraag, waarom Smith wel verschillende edities van
respectievelijk The Theory of Moral Sentiments en The Wealth of Nations tot
zijn overlijden in 1790 heeft kunnen verzorgen. Zoals iedereen aan de hand
van deze publicaties kan vaststellen, worden niet alleen in de Lectures of Ju-
risprudence algemene systeemtheoretische met historisch-maatschappelijke be-
schouwingen gecombineerd. AIs Smith de verhandeling over jurisprudence
wegens onvrede met de algemene systeemtheoretische optiek van de oude na-
tuurwetfilosofie niet kon afmaken, dan zou dat ook zijn weersiag gehad
moeten hebben op de heruitgaven die hij tot vlak voor zijn overlijden van The
Theory of Moral Sentiments en The Wealth of Nations heeft verzorgd. Uit het
feit dat Smith beide publicaties op het punt van benadering niet gewijzigd
heeft, kan een tweeledige concIusie worden getrokken. Ten eerste heeft Smith
zich in de loop der tijd niet van een algemene, systeemtheoretische beschou-
wing van gedrag en maatschappelijke processen gedistantieerd. Ten tweede
heeft hij deze beschouwingswijze niet als onverenigbaar met het eveneens
door hem bedreven historisch-maatschappelijk onderzoek ervaren. Beide
concIusies wijzen erop dat Clark Smith misverstaat, wanneer hij de systeem-
theoretisch georienteerde passages in de geest van bijvoorbeeid Pufendorfs
natuurrechtsfilsofie leest en daarbij de systeemanalyse als een onderzoek in
termen van causaliteiten en (natuur)wetmatigheden opvat. In deze interpretatie
laat de systeemanalyse van Smith zich daadwerkelijk niet ais een complement
van de historisch-maatschappelijke interpretatie van gedrag en maatschappelij-
ke processen verstaan.

De poging van Clark om Smith's systeemanalyse via een vermeende
verwantschap met auteurs als Pufendorf en Grotius als een analyse in termen
van causaliteiten en natuurwetmatigheden te duiden, moet worden afgewezen.
Smith laat zich in The Theory of Moral Sentiments en de Lectures of Jurispru-
dence kritisch uit over Pufendorf. In The Theory of Moral Sentiments staat
Smith afwijzend tegen Pufendorfs functioneel-rationalistische benadering van
menselijk handel en. In de Lectures of Jurisprudence neemt Smith afstand van
Pufendorfs poging om recht en wet op functioneel-rationalistische wijze in een
fictieve natuurtoestand te funderen.l'"

Smith is in The Theory of Moral Sentiments en in The Wealth of Nations
weI lovend over Grotius' bijdrage aan het denken over de algemene beginse-
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len van rechtvaardigheid. Dit vormt echter evenmin een bevestiging van
Clarks interpretatie van Smith's systeem-theoretische beschouwingen. Een
excursie naar Smith's visie op Grotius' algemene beginselen van rechtvaardig-
heid moge dit verduidelijken.

Smith prijst Grotius, omdat deze als eerste een systematisch overzicht had
proberen te geven van de algemene rechtvaardigheidsbeginselen die aan alle
nationale wetten ten grondslag zouden moeten liggen.'?' Het feit dat Smith
deze lof tot in de laatste editie van 1790 uitspreekt, geeft aan dat Smith zich
op dat punt nooit van Grotius gedistantieerd heeft. Smith had weI kritiek op
bijvoorbeeld de utilitaristische grondslag van Grotius' interpretatie en verkla-
ring van de strafmaat. Deze op het begrip sympathy gebaseerde kritiek had hij
overigens al in de Lectures van 1762-1763 geformuleerd.'?'

Belangrijker dan de lof voor Grotius' poging om een algemene rechtstheorie
te formuleren is Smith's interpretatie van die theorie. Smith deelde niet
Grotius' opvatting dat bepaalde rechtsbeginselen de mens door God ingeplant
waren. Hij was dus evenmin de opvatting toegedaan dat het natuurlijk recht-
systeem uit aan de mens vooraf gegeven rechtsbeginselen afgeleid kon wor-
den. Smith's sympathy-benadering van mens en samenleving mondde echter
weI, zoals bij Grotius, uit in de erkenning dat aan mens en maatschappij een
natuurlijk rechtsbeginsel inherent was. Zo wijst Smith in The Theory of Moral
Sentiments erop dat het schenden van het rechtvaardigheidsbeginsel in de
sympathy-processen ervaren wordt als het emstigste misdrijf dat iemand kon
begaan. Een functionele analyse van de sympathy-processen doet volgens
Smith inzien dat de strikte handhaving van dat beginsel een noodzakelijke
voorwaarde voor het voortbestaan van een samenleving vormt. Zonder recht-
vaardigheid zou elke samenleving uiteindelijk uiteenvallen in de haar samen-
stellende deeltjes, aldus Smith.106 De communicatieprocessen waarin de
natuurlijke drang tot mutually sympathy zich voltrekt, zouden verstoord raken,
waardoor uiteindelijk ook de mens als mens zou ophouden te bestaan.

Smith deelde dus met Grotius de opvatting dat de existentie van mens en
samenleving het beginsel van natuurlijke rechtvaardigheid vooronderstelt. Zijn
visie op het statuut van het natuurrecht, van recht en wet in het algemeen,
verschilde echter fundamenteel van die van Grotius. Laatstgenoemde verstond
de rechtsorde nog als een vooraf gegeven orde die de mens in hoofdlijnen in
de vorm van rechtsbeginselen ingeplant was en daardoor direct via rede en
zintuigen inzichtelijk was. Smith interpreteerde en verklaarde een rechtsorde
in relatie tot de historisch-maatschappelijke context. In The Theory of Moral
Sentiments van 1759, in de college-verslagen over Jurisprudence van 1762-
1763 en 1766, en in The Wealth of Nations van 1776ligt de gedachte besloten
dat het beginsel van natuurlijke rechtvaardigheid zich in wisselwerking met
de maatschappelijke veranderingspocessen telkens in andere specifieke recht-
en wetsystemen zou concretiseren. De studie van recht en wet, die Smith aan
het einde van The Theory of Moral Sentiments aankondigde, zou conform deze
kijk op recht- en wetsystemen handelen over de volgende onderwerpen:
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the general principles of law and government, and of the different revolutions they
have undergone in the different age/And periods of society, not only in what con-
cerns justice, but in what concerns police, revenue, and arms, and whatever else is
the object of law. 107

De nadere beschouwing van Smith's moraalftlosofie in de volgende twee
hoofdstukken zal overigens bevestigen dat deze historisch-maatschappelijk
georienteerde interpretatie van recht en wet niet als historisch-relativistisch
mag worden uitgelegd. Smith's contextuele benadering heeft een teleologische
ondertoon: de drang naar mutual sympathy zal zich via het menselijk handelen
in steeds ontwikkeldere vorm in nieuwe maatschappijfonnaties manifesteren.
Smith zet niet aIleen met verwijzingen naar een auteur als Montesquieu uiteen
op welke wijze het recht, de wet en het bestuur tijd- en plaatsgebonden zijn;
hij schetst eveneens aan de hand van de four stages-theorie dat er in de
veranderingen die het recht, de wet en het bestuur in West Europa sedert de
ondergang van het Romeinse Rijk ondergaan hebben, een zekere trend beslo-
ten ligt. De four stages-theorie impliceert de gedachte dat de menselijke
samenleving een natuurlijke dynamiek in zich draagt, die haar van een samen-
leving van verzamelaars, via de stadia van jagers- en boerengemeenschap,
naar een commercial society doet uitgroeien.!"

Die kijk op mens en maatschappij moet eveneens voor ogen worden
gehouden bij de lezing van Smith's pleidooi voor de bescherming van het
recht op particulier eigendom of voor het terugtreden van de overheid uit de
goederenvoorzieningsprocessen ten gunste van het beginsel van vrije markt-
transacties. Hetzelfde geldt voor Smith's verwijzingen naar het natural system
of perfect liberty and perfect justice. 109 In al deze gevallen gaat het om een
normatief beeld aangaande de hoogste ontwikkelingsfase van mens en samen-
leving: de fase van de commercial society. Het is een norm die Smith uit de
eigentijdse commercial society zag oplichten en die als utopie tot maatschap-
peJijke veranderingen uitnodigt, zodat de mens in volle vrijheid volgens het
natuurlijk beginsel van mutual sympathy kan leven.

4 Ret moraalfllosofisch kader van Smith's economisch denken

Ter orientatie op het nader onderzoek van Smith's economisch denken in de
hoofdstukken III en IV vatten we in deze paragraaf de belangrijkste bevindin-
gen van onze verkenning van Smith's kijk op economie in vijf punten samen:

( I) Auteurs als Schumpeter en Hutchison hebben geen ongelijk, als zij signa-
leren dat er relaties bestaan tussen het werk van Smith en dat van auteurs als
Grotius, Pufendorf of Locke. De suggestie dat Smith enkeI hun lijn van
denken heeft voortgezet, is echter niet juist. Een verwijzing naar Grotius is
terecht, als bedoeld wordt dat Smith van Grotius geleerd heeft om in wissel-
werking I?et de duiding van de concrete waarden, normen en wetten algemene
rechtsbegmselen te ontwikkelen. Grotius' rationalisme is Smith vreemd. Wat
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Pufendorf betreft, zou men er terecht op kunnen wijzen dat deze Smith
voorging in het accentueren van het economisch aspect van gedrag en maat-
schappelijke processen. Zijn abstract-rationalistische uitwerking is echter niet
met die van Smith verenigbaar. Een verwijzing naar Locke is wellicht op zijn
plaats, als het om Smith's kijk op de betekenis van arbeid voor mens en
maatschappij gaat. Deze overeenkomst met Locke wordt echter verkeerd
verstaan als daaruit zou worden geconcludeerd dat Smith een objectivistische
arbeidswaardeleer aanhing.

Wanneer gesproken wordt over moderne moraalfilosofen die voor Smith
een voorbeeld zijn geweest dan mag Smith's leermeester, Hutcheson, niet
onvermeld blijven. In het bijzonder gaat het dan om diens theorie over de
moral sentiments. Maar evenmin als bij het werk van Grotius, Pufendorf en
Locke betreft het hier een eenvoudige overname van leerstellingen. In de
volgende hoofdstukken zal blijken dat de theorie van de moral sentiments, die
de kern van Smith's moraalfilosofie vormt, door een geheel nieuwe interpreta-
tie van de menselijke hang naar sympathy fundamenteel verschilt van die van
Hutcheson.

(2) Hutchison heeft wellicht gelijk als hij stelt dat Walras bij Pufendorfs
moraalfilosofie aansluit. Voor Smith geldt dit echter beslist niet. Smith heeft
zich zelfs in The Theory of Moral Sentiments en Lectures on Jurisprudence
expliciet tegen Pufendorfs benadering uitgesproken. Het regulerend beginsel
van menselijk handelen ligt volgens hem niet in het rationele streven naar
eigenbelang, maar in het verlangen om in de ogen van de ander
prijzenswaardig te zijn. Pufendorfs visie op recht en wet accepteert Smith
evenmin. Terwijl Pufendorf recht en wet liet voortvloeien uit rationele afwe-
gingsprocessen van geisoleerde individuen tegen de achtergrond van een
fictieve natuurtoestand, was Smith van mening dat recht en wet hun grond
vonden in de intersubjectieve toetsing van ethische gevoelens volgens het
beginsel van sympathy. Recht- en wetsystemen hebben aIle hun eigen specifie-
ke historisch-maatschappelijke context en dienen voortdurend in relatie tot die
context begrepen te worden.

(3) Smith verstond The Wealth of Nations als een onderdeel van een omvat-
tend moraalfilosofisch onderzoek waarvan hij de basis in The Theory of Moral
Sentiments had gelegd. Het ligt derhalve voor de hand The Wealth of Nations
vanuit Smith's eigen moraalfilosofische optiek te interpreteren en niet te
refereren aan een benadering als die van Pufendorf, ook al sluit deze laatste
wellicht beter aan bij de onder economen gangbare optiek op mens en maat-
schappij. Het kader voor een adequate interpretatie van The Wealth of Nation
wordt gevormd door de ideeen die Smith in The Theory of Moral Sentiments
heeft ontvouwd omtrent sympathy en law and government.

(4) In paragraaf 2 zijn uitspraken van Smith aangehaald die op zichzelf
genomen heel goed zouden passen in de abstracte en rationalistische benade-
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ring van de neoklassieke economie. In dat soort van uitspraken zou men de
opvatting bevestigd kunnen zien dat een vrije markteconomie een mechaniseh
systeem vonnt met als motor het streven van de atomistische actoren naar
eigenbelang. De invisible hand zou dan verwijzen naar het in het prijsmecha-
nisme besloten vennogen van het markteconomisch systeem om het handelen
van de individuen in het belang van allen te coordineren. Smith's economische
analyse zou daannee een waJrasiaanse algemene evenwichtsanalyse avant la
lettre zijn.

Smith's ideeen over sympathy en law and government werpen echter een
geheel ander Iicht op voornoemde citaten. De vrije markteconomie maakt deel
uit van de zogeheten commercial society, welke Smith als de laatste fase van
een teleologische proces verstaat; dit wil zeggen: de fase waarin het beginsel
van sympathy in mens en samenleving tot volledige ontplooiing komt. Een
vrije markteconomie vormt in dit perspectief een aspect van die utopische
samenleving. Het is de ordening van het econornisch verkeer, waarbij mensen
vrij, conform de volledig tot gelding gekomen drang naar mutual sympathy,
handelen.

(5) Nu de hoofdlijnen van Smith's moraalfilosofisch kader zijn geschetst, is
duidelijk dat de driedeling: positieve, normatieve en toegepaste economie, aan
een visie op wetenschap refereert, die The Wealth of Nations vreemd is. In
The Wealth of Nations zouden wei drie doelstellingen van econornisch onder-
zoek onderscheiden kunnen worden: (1) identificatie van de grondstructuur
van de eigentijdse markteconomie; (2) actualisatie van de idee van vrije
markteconomie als wenkend perspectief voor maatschappelijke veranderingen,
en (3) toetsing van de actuele economische verhoudingen en processen aan dat
utopisch perspectief.



In Mutual sympathy en commercial society

According to Adam Smith, market competition transmutes selfish
and myopic individual actions into the wealth of nations ...
Central direction is not necessary. The system demands of its
participants neither altruism nor omniscience. Natural self-
interest is enough motivation; everyday local observation is
enough information. All that is required of the participants is
respect for property rights and contractual obligations. All that
is required of government is to establish and enforce those laws
and to defend the society against internal and external enemies.
Government interferences in markets are generally inefficient
because they prevent individuals from making mutually and
socially beneficial trades and contracts.

(Tobin, J., 'Theoretical Issues in Macroeconomics' in Feiwel, G.
(red.), Issues in Contemporary Macroeconomics and Distribution,
Londen, 1985, p. 105)

Inleiding

Smith was van mening dat het mercantilisme noch de fysiocratie een adequate
politiek-economische doctrine voor een commercial society vormden. Hij
pleitte voor vrijhandel in een maatschappelijke kader van natural liberty and
equity. De individuele actoren zouden dan in hun natuurlijk streven naar
eigenbelang niet alleen de eigen welvaart, maar ook die van de maatschappij
als geheel zo goed mogelijk bevorderen. De onderlinge concurrentie tussen de
actoren zou er voor zorgen dat de marktprijzen naar het niveau van de natuur-
lijke prijzen tenderen. Sedert Schumpeter is het onder economen gebruik deze
ideeen van Smith over de markteconomie te interpreteren tegen de achtergrond
van de walrasiaanse algemene evenwichtstheorie.

Aan onze studie van Smith's economisch den ken ligt een andere benadering
ten grondslag.

In de hoofdstukken ill tot en met V wordt het denken van Smith over de
markteconomie gemterpreteerd in nauwe samenhang met de in The Theory of
Moral Sentiments ontwikkelde maatschappijfi1osofie. Deze altematieve bena-
dering van Smith's economisch den ken impliceert een geheel ander mens- en
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maatschappijbeeld dan in de traditionele algemeen evenwichtstheoretische
interpretatie verondersteld wordt. Terwiji de walrasiaanse algemene even-
wichtstheorie de mens als een atomistisch individu met een vooraf gegeven
handelingsmotivatie voorstelt, te weten nutsmaximalisatie bij de consument en
winstrnaximalisatie bij de producent, gaat The Theory of Moral Sentiments via
het concept van mutual sympathy ervan uit dat de mens een sociaal individu
is dat zijn handelingskader in de interactie met anderen vindt. De mens is,
vanuit de idee van mutual sympathy bezien, een persoon wiens zelfstandigheid
zich manifesteert tegen de achtergrond van een met anderen gedeelde waar-
den- en ideeenwereld. De handelingsmotivatie van een actor, zelfs als het
daarbij om het streven naar eigenbelang gaat, ligt dus altijd ingebed in de
sociale context waarin die actor leeft.

Dit hoofdstuk behandeIt het moraalfilosofisch kader van Smith's rnarktecono-
misch denken.' De volgende twee hoofdstukken verwijzen naar dit kader,
wanneer zij een altematieve interpretatie geven van de invisible hand en de
theorie van de natural en de market price.

De eerste twee paragrafen van dit hoofdstuk zijn geheel aan het begrip
sympathy gewijd. Paragraaf 1 richt zich op de introductie door Smith van
sympathy als de centrale idee van zijn moraalfilosofie. Deze introductie
verdient de aandacht, omdat daaruit blijkt dat Smith's moraalfilosofie zowel
inhoudelijk als methodisch aan onze grondervaring refereert intersubjectief
verbonden te zijn met anderen. Smith spreekt van de natuurlijke neiging tot
mutual sympathy. Paragraaf 2 laat zien hoe die natuurlijke neiging tot mutual
sympathy volgens Smith een permanent proces van communicatie en concur-
rentie om prijzenswaardigheid impliceert. Nadere beschouwing van die
communicatie en die concurrentie maakt niet aileen inzichtelijk wat Smith
bedoelt, als hij de mens een sociaal individu noemt; deze beschouwing
verschaft eveneens een aanwijzing over hoe gedrag en maatschappelijke
processen volgens Smith vanuit dat mensbegrip geanalyseerd moeten worden.

Terwijl de paragrafen 1en 2 aan de grondstructuur van Smith's moraalfilo-
sofie gewijd zijn, demonstreren de paragrafen 3 en 4 hoe het markteconomisch
denken van The Wealth of Nations een integraal onderdeel van die moraalfilo-
sofie vonnt. Paragraaf 3 laat zien, hoe Smith in The Theory of Moral Senti-
ments het markteconomisch handelen, net zoals aile andere vorrnen van
handelen, vanuit de natuurlijke drang van de mens naar mutual sympathy
begrijpt. Daarbij wordt duidelijk dat Smith de betekenis van het nut van
goederen en diensten voor de handelingsmotivatie geheel anders verstaat dan
in de economische wetenschap gebruikelijk is. Paragraaf 4 onderzoekt hoe
Smith met de constatering omgaat dat mensen die in voorspoed leven, gemak-
kelijker in hun omgeving waardering ondervinden dan minder gefortuneerden.
Deze onregelrnatigheid van de sympathy impliceert DietaIleen een natuurlijke
maatschappelijke dynamiek van welvaartgroei; zij lijkt eveneens het gevaar
in zich te dragen dat de morele gevoelens gecorrumpeerd worden, waardoor
de oude opvatting dat regulatie van het economisch handelen van hogerhand
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onontbeerlijk is, zich opoieuw opdringt. Bij nadere beschouwing van Smith's
sympathy-theorie zal blijken dat deze regulatie averechts werkt. Voomoemde
corrumpering van morele gevoelens wordt niet voorkomen door de communi-
catie en de concurrentie te beperken. Het probleem vraagt juist om een
verruiming en een intensivering van de commuoicatie en de concurrentie. De
waameming dat mensen die in voorspoed leven, gemakkelijker in hun omge-
ving waardering krijgen dan minder gefortuneerden, vormt geen bedreiging
voor Smith's sympathy-theorie. De theorie weet het fenomeen, mede onder
verwijzing naar de voortgaande commercialisering en liberalisering van de
samenleving, als een zinvol element van de commercial society te verklaren.

1 Sympathy

Smith opent The Theory of Moral Sentiments met de stelling, dat hoe ego-
lstisch de mens ook moge zijn, hij zich van nature toch betrokken voelt bij het
welzijn van anderen:

How selfish soever man may be supposed, there are evidently some principles in his
nature, which interest him in the fortune of others, and render their happiness
necessary to him, though he derives nothing from it except the pleasure of seeing it.2

Ter ondersteuning van deze stelling beschrijft Smith een aantal situaties,
waarbij hij de lezer door het gebruik van de wij-vorm uitnodigt zich in die
verschillende situaties in te leven, zodat deze zelf tot de in bovenstaand citaat
verwoorde bevinding kan komen.' Deze methode past Smith eveneens toe als
hij zijn publiek ervan wil overtuigen dat sympathy zich niet beperkt tot
medeleven of medelijden met het verdriet of ellende van anderen. Sympathy
betekent bij Smith een algemene, nog niet intentioneel gespecifieerde betrok-
kenheid op anderen, zoals uit het volgende citaat moge blijken.

Pity and compassion are words appropriated to signify our fellow-feeling with the
sorrow of others. Sympathy, though its meaning was, perhaps, originally the same,
may now, however, without much impropriety, be made use of to denote our fellow-
feeling with any passion whatever,"

Wanneer Smith deze algemene betrokkenheid van mensen bij het welzijn van
anderen aan de hand van voorbeelden nader toelicht, wordt pas goed duidelijk
dat het om de natuurlijke neiging van de mens gaat het gedrag van anderen
te observeren, zich in hun situatie in te leven en hun denken en handelen in
de verbeelding mee te beleven.

De volgende stap in Smith's introductie van het concept sympathy is dat de
lezer wederom een aantal situatieschetsen voorgehouden wordt, die bij imagi-
naire verplaatsing in die situaties het inzicht moeten opleveren dat de mens
naast de reeds bekende betrokkenheid bij het welzijn van anderen eveneens
de natuurlijke behoefte heeft om zijn eigen emoties en daden aan anderen mee
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te delen en er zelfs naar verlangt bij hen bevestiging te vinden. Dit wil zeggen
dat die anderen te kennen geven dat zij bij imaginaire verplaatsing in de
positie van de desbetreffende actor gelijksoortige emoties hebben en een zeker
plezier aan de ervaren correspondentie beleven.

But whatever may be the cause of sympathy, or however it may be excited, nothing
pleases us more than to observe in other men a fellow-feeling with all the emotions
of our own breast; nor are we ever so much shocked as by the appearance of the
contrary.'

De lezer komt aldus met Smith tot de ontdekking dat sympathy door wederke-
righeid gekenmerkt wordt: wij voe1en ons van nature niet alleen bij het wei
en wee van anderen betrokken; wij haken naar eenzelfde betrokkenheid van
anderen bij ons eigen weI en wee.6 Dit aspect van wederkerigheid in de hang
naar sympathy speelt een essentiele rol in Smith's stelling dat sympathy
mensen in hun denken en handelen aan elkaar bindt. Het inzicht dat mensen
zich in hun verlangen naar mutual sympathy op elkaar orienteren en daarmee
een intersubjectief handelingskader onderhouden, vormt het centrale uitgangs-
punt van Smith's denken over mens en maatschappij.

In voorgaand hoofdstuk is aangeduid dat Smith met zijn concept sympathy een
richting in de moraa1filosofie insloeg die fundamenteel afweek van het gang-
bare denken. Ten tijde van Smith stond de moraalfilosofie in het teken van de
vraag of gedrag volledig tot het motief eigenbelang herleid kon worden. Velen
kritiseerden de nieuwe filosofie die gedrag geheel in termen van eigenbelang
wilde verklaren, want de mens neigde van nature ook naar altruisme. Na
bovenstaande citaten zal duidelijk zijn dat Smith die nieuwe filosofie eveneens
afwees. Zijn kritiek gold echter niet op de eerste plaats de miskenning van het
altruisme, zoals aan de hand van diverse passages van The Theory of Moral
Sentiments kan worden vastgesteld. Zij had niet betrekking op de vraag door
welke specifieke motieven de mens zich in zijn handelen liet leiden. Bij Smith
stond centraal, dat de vraag of de mens wel of niet een sociaal wezen was,
inadequaat werd benaderd. Volgens Smith werd de natuurlijke neiging van de
mens tot mutual sympathy verkeerd begrepen.'

Voor een goed begrip van Smith's kijk op de sociale natuur van de mens
is het van belang in aanvulling op bovenstaande citaten kennis te nemen van
twee andere tekstfragmenten. Het eerste fragment verdient de aandacht, omdat
Smith daarin expliciet stelling neemt tegen de auteurs die alle gevoelens, dus
ook die van sympathy, tot zelfzucht willen herleiden.

But whatever may be the cause of sympathy, or however it may be excited, nothing
pleases us more than to observe in other men a fellow-feeling with all the emotions
of own our breast; nor are we ever so much shocked as by the appearance of the
contrary. Those who are fond of deducing all our sentiments from certain refinements
of self-Iov~, think themselve~ at n? loss to account, according to their own principles,
both for this pleasure and this pam. Man, say they, conscious of his own weakness,
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and of the need which he has for the assistance of others, rejoices whenever he
observes that they adopt his own passions, because he is then assured of that assis-
tance; and grieves whenever he observes the contrary, because he is then assured of
their opposition, But both the pleasure and the pain are always felt so instantaneously,
and often upon such frivolous occasions, that it seems evident, that neither of them
can be derived from any such self-interested consideration.!

Het tweede tekstfragment is van belang, omdat Smith daarin duidelijk stelt dat
het bij sympathy om een oorspronkelijke ofweI niet-herleidbare behoefte van
de mens gaat zich gevoelsmatig verbonden te weten met anderen:

As the person who is principally interested in any event is pleased with our
sympathy, and hurt by the want of it, so we, too, seem to be pleased when we are
able to sympathize with him, and to be hurt when we are unable to do so. We run
not only to congratulate the succesful, but to condole with the afflicted; and the
pleasure which we find in the conversation of one whom in all the passions of his
heart we can entirely sympathize with, seems to do more than compensate the
painfulness of that sorrow with which the view of his situation affects us. On the
contrary, it is always disagreeable to feel that we cannot sympathize with him, and
instead of being pleased with the exemption from sympathetic pain, it hurts us to find
that we cannot share his uneasiness."

Oat Smith zich distantieerde van de stroming in de moraalfilosofie die het
menselijk handelen volledig tot zelfzucht herleidde, wordt duidelijk bij lezing
van het volgende teksfragment:

Were it possible that a human creature could grow up to manhood in some solitary
place, without any communication with his own species, he could no more think of
his own character, of the propriety or demerit of his own sentiments and conduct, of
the beauty or deformity of his own mind, than of the beauty or deformity of his own
face. All these are objects which he cannot easily see, which naturally he does not
look at, and with regard to which he is provided with no mirror which can present
them to his view. Bring him into society, and he is immediately provided with the
mirror which he wanted before. It is placed in the countenance and behaviour of
those he lives with, which always mark when they enter into, and when they dis-
approve of his sentiments; and it is here that he first views the property and im-
propriety of his own passions, the beauty and deformity of his own mind. To a man
who from his birth was a stranger to society, the objects of his passions, the external
bodies which either pleased or hurt him, would occupy his whole attention. The
passions themselves, the desires or aversions, the joys or sorrows, which those objects
excited, though of aU things the most immediately present to him, could scarce ever
be the objects of his thoughts. The idea of them could never interest him so much as
to call upon his attentive consideration. The consideration of his joy in him excite no
new joy, nor that of his sorrow any new sorrow, though the consideration of the
causes of those passions might often excite both. Bring him into society. and all his
own passions will immediately become the causes of new passions. He will observe
that mankind approve of some of them, and are disgusted by others. He will be
elevated in the one case, and cast down in the other; his desires and aversions, his
joys and sorrows, will now often become the causes of new desires and new aver-
sions, new joys and new sorrows; they will now, therefore. interest him deeply, and
often call upon his most attentive consideration. to
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Uit dit citaat blijkt echter ook dat Smith evenzeer de stroming afwees die de
mens als een atomistisch individu met egoististische en altru'istischeneigingen
zag. Het tekstfragment maakt duidelijk dat Smith de sociale aard van de mens
niet in een bepaald type van handelen zoekt, te weten handelen dat bewust op
het bevorderen van het welzijn van anderen gericht is.It Natuurlijk onderken-
de ook Smith, dat het menseljk gedrag door zowel egoistische als altrufstische
motieven werd geleid. De sociale aard van de mens, die met de natuurlijke
neiging van de mens naar mutual sympathy gegeven is, moet echter volgens
Smith los van het handelingsmotief altruisme worden gezien. Bij mutual
sympathy gaat het om een oorspronkelijke betrokkenheid van mensen op
elkaar, die aan de specifieke motieven van eigenbelang of altruisme vooraf-
gaat. Het betreft een betrokkenheid op elkaar, die de mens het kader voor
denken en handelen biedt, ja zelfs de basis voor zijn zelfbewustzijn vormt.

De natuurlijke drang tot mutual sympathy impliceert dat mensen elkaar een
spiegel voorhouden, waardoor zij zichzelf vanuit het perspectief van anderen
zien en hun denken en handelen laten leiden door intersubjectief gevormde
waarden, normen en regels. Het eigenbelang dat aan een handeling ten grond-
slag ligt, is aldus net zozeer sociaal bepaald als het altru'istisch handelings-
motief. In paragraaf 2 zal bij nadere beschouwing van het communicatie- en
concurrentieaspect van de mutual sympathy-processen blijken, dat Smith de
deelname aan deze processen, of anders gezegd: leven in maatschappelijk
verband, zelfs als een noodzakelijk voorwaarde ziet voor menselijk zelf-
bewustzijn en authentiek menselijk handelen."

Macfie heeft de kwintessens van Smith's visie op de mens treffend weerge-
geven, toen hij schreef dat de mens voor Smith an individual in society was. 13

De mens is namelijk in de optiek van Smith een relatief en niet een absoluut
autonoom subject, zoals velen ten onrechte in Smith's werk menen te lezen.
Het menselijk denken en handelen is bij Smith noch een afgeleide van maat-
schappelijke verhoudingen en processen, noch een uitvloeisel van bijvoorbeeld
doel-middel afwegingen van atomistische individuen. Het menselijk gedrag en
de maatschappelijke processen moeten begrepen worden vanuit het perspectief
dat de mens zichzelf en zijn samenleving gestalte geeft tegen de achtergrond
van een continue uitwisseling en onderlinge afstemming van denkbeelden en
ervaringen. De mens is autonoom in relatie tot zijn concrete leefwereld.

Uit het bovenstaande moge blijken dat Smith bij de introductie van het
concept sympathy diverse situatieschetsen geeft en de lezer daarbij telkens
uitnodigt zich in de beschreven situaties in te leven. Het soort van voorbeel-
den zal weI, zoals sommige auteurs stellen, mede verband houden met het feit
dat de tekst van The Theory of Moral Sentiments grotendeels van voordrachten
stamt, die Smith voor zeer jeugdige studenten aan de universiteit van Glasgow
heeft gegeven." Nadere beschouwing van de voorbeelden leert echter dat
deze ~iet enkel tot verluchtiging of verlevendiging van het betoog dienen.

Smith schetst allerlei situaties en nodigt de Iezer uit zich imaginair daarin
te verplaatsen, zodat deze zelf, op basis van spontaan gerezen sympathy-
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gevoelens, tot een begrip van sympathy komt. IS Smith ontwikkeIt, met andere
woorden, te zamen met de lezer het concept sympathy en weI op grond van
gemeenschappelijke, existentiele ervaringen die met behulp van voorbeeiden
bij auteur en gehoor gegenereerd worden. De auteur verwijst dus bij de
introductie van het begrip sympathy niet naar verschijnselen in een vooraf
gegeven, ofweI objectieve wereId, waarbij dan het begrip sympathy een
afbeeiding van bepaalde aspecten van die verschijnselen zou zijn, noch doet
hij een beroep op de mens aangeboren ideeen die op zich weer een afspiege-
ling van die objectieve wereid zouden zijn. Smith laat het begrip tot stand
komen in een proces van uitwisseling en intersubjectieve toetsing van ervarln-
gen en denkbeelden die de geschetste situaties bij auteur en publiek opwek-
ken. Deze aanpak impliceert dat de moraalfilosofie een wetenschappeIijk
discours is, dat zich in haar theorievorming en -toetsing niet alleen door
criteria als algemeenheid, coherentie, familiegelijkenis en schoonheid mag
laten leiden. Het moet vooral ook aansluiting bij de actuele, alledaagse
sympathy-communicatie bIijven houden." In de paragrafen 3 en 4 van dit
hoofdstuk zal blijken dat The Theory of Moral Sentiments en The Wealth of
Nations gericht zijn op de sympathy-communicatie van Smith's eigentijdse
samenleving: de commercial society.

Onder verwijzing naar een auteur als Campbell zou de vraag opgeworpen
kunnen worden, of dit beeld van Smith's moraalfilosofie weI volledig is.
Volgens de traditionele Smith-receptie zou Smith verschillende benaderingen
naast elkaar hanteren, zodat het oeuvre uiteindelijk in enerzijds wetenschap en
anderzijds metafysiek of natuurlijke theologie uiteen zou vallen." Zelfs
Macfie is die mening toegedaan, wanneer hij stelt dat Smith twee benaderin-
gen naast elkaar hanteert, te weten een theistisch/defstische naast een empi-
risch-analytische." Enerzijds verwijst Smith naar God als de opperste reehter
voor wie de mens zich uiteindelijk zou moeten verantwoorden of op wie de
waargenomen orde in gedrag en maatschappelijke processen herleid lijkt te
kunnen worden. Anderzijds stelt hij zich op als een modern natuurwetenschap-
pelijk georienteerde onderzoeker die op basis van empirisch materiaal hypo-
theses omtrent menselijk gedrag of omtrent maatschappelijke processen tracht
uit te werken en te toetsen.

Uit onze eigen verkenningen van Smith's moraalfilosofie voIgt dat het
probleem van de verhouding tussen theistische/deistische en natuurwetenschap-
pelijke passages een schijnprobleem is. Zowel de thefstische/deistische benade-
ring als de natuurwetenschappelijke benadering veronderstellen een objectivis-
me dat Smith vreemd is. Beide benaderingen veronderstellen namelijk een aan
de mens vooraf gegeven orde, terwijl onze interpretatie van Smith's werkwijze
erop duidt, dat de auteur ervan uitgaat dat de mens in communicatie met de
ander zichzelf en de wereld in de vorm van beelden en theorieen gestalte
geeft.

In aansluiting op wat in voorgaand hoofdstuk over Smith's visie op mens
en samenleving is gezegd, zal in dit hoofdstuk gedemonstreerd worden dat er
geen reden is om Smith een inconsistentie in optiek aan te rekenen. De
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functionele analyse die Smith in The Theory of Moral Sentiments en The
Wealth of Nations van het menselijk gedrag en van de maatschappelijke
processen geeft, alsmede de verwijzingen van de auteur naar de menselijke
natuur, naar de natuurlijke orde en naar God, wekken wellicht vanuit een
objectivistische wetenschapsoptiek de indruk dat Smith verschillende benade-
ringen naast elkaar hanteert. Wanneer we Smith's werk echter als een geheel
proberen te begrijpen, dan blijkt dat de functionele analyse van gedrag en van
maatschappelijke processen niet als een altematief voor de eerder door ons
gereconstrueerde sociale mensbenadering verstaan moet worden, maar als een
onderdeel daarvan. Zo wordt eveneens inzichtelijk dat begrippen als natuur en
God niet de connotatie van een aan de mens vooraf gegeven orde hebben,
maar ideeen zijn die naar de verschillende discoursen verwijzen waarin de
mens te zamen met anderen aan zijn ervaringen zin en inhoud geeft.

Ter toelichting kan verwezen worden naar The History of Astronomy waarin
Smith uiteenzet dat de waarneming van causale verbanden een creatief mo-
ment bevat. De waarneming is in de optiek van Smith geen afdruk van
elementen of facetten van een vooraf gegeven orde. Zij vormt een onderdeel
van het betekenisverleningsproces waarin de mens vanuit een existentiele
drang tot begrijpen zijn ervaringen een context probeert te geven. Brvaringen
houden de mens in een toestand van onrust, zolang zij niet hun plaats in
omvattende betekeniskaders hebben gekregen. Mocht dit met de vertrouwde
kaders niet lukken, dan blijft die toestand van onrust en onzekerheid voortdu-
ren, totdat die kaders aangepast danwel door nieuwe vervangen zijn, aldus
Smith in de History of Astronomy. 19 Aangezien wetenschap niet meer dan
een geprofessionaliseerde vorm van de alledaagse kennisverwerving is, moeten
de wetenschappelijke theorieen niet als bescbrijvingen van een objectieve,
vooraf gegeven orde worden verstaan, maar ais geloofsystemen, of zoals de
auteur zelf zegt: systems of doctrines, die de kijk van een samenleving op
zichzelf en de wereld weerspiegelen. Het feit dat theorieen toch vaak als
afbeeldingen van een vooraf gegeven, reel bestaande orde worden gezien,
komt naar Smith's oordeel, doordat zij het kennend subject wegens hun
vertrouwdheid misleiden en in de perceptie als afbeeldingen gaan figureren.
Beelden zijn echter aItijd virtuele bee1den, zo houdt Smith ons voor."

Ben tweede passage uit Smith's oeuvre die voor een goed begrip van Smith's
optiek op moraalfilosofie van be1ang is, sluit nauw aan bij de bovenstaande
uiteenzetting over de existentiele behoefte van de mens aan systematiseren.
Bedoeld wordt Part IV van The Theory of Moral Sentiments. In dat deel met
de titel: Of the EFFECT of UTILITY upon the Sentiment of Approbation zet
Smith uiteen dat de inhoud van de sympathy-communicatie mede bemvloed
wordt door het esthetisch genoegen dat de mens beleeft aan het waarnemen
van systematische, functionele verbanden in bijvoorbeeld de samenleving."
Later in dit hoofdstuk zal uitvoerig op dat dee! van The Theory of Moral Senti-

den i 22 H·ments wor en mgegaan. ier wordt bet kort aangehaald om een eerste in-
druk. te krijgen van hoe de t:unctionele analyse in Smith's moraalfilosofie past.
De tItels van de onderscheiden hoofdstukken luiden:
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Of the beauty which the appearance of Utility bestows upon all the production of art,
and of the extensive influence of this species of Beauty.

Of the beauty which the appearance of Utility bestows upon the characters and
actions of men; and how far the perception of this beauty may be regarded as one of
the original principles of approbation."

In combinatie met wat gezegd is over de existentiele behoefte van de mens
om ervaringen in te kaderen, geeft het feit dat een van de zeven delen van The
Theory of Moral Sentiments geheel aan het EFFECl' of UTILITY upon the
Sentiment of Approbation gewijd is, aan dat de functionaliteit van menselijk
gedrag en van maatschappelijke processen voor Smith een wezenlijk onderdeel
uitmaakt van de moraalfilosofie. De titels van de onderscheiden hoofdstukken
maken duidelijk dat het nuttigheidsaspect van gedrag en van maatschappelijke
processen door Smith op een geheel andere wijze wordt verstaan dan in de
economische wetenschap gangbaar is.

Twee punten betreffende Smith's aandacht -voorhet nuttigheidsaspect van
gedrag en van maatschappelijke processen zijn hier voor ons begrip van
Smith's moraalfilosofie van belang. Ten eerste correspondeert de aandacht
voor de functionele aspecten van het gedrag en van de maatschappelijke
processen met Smith's kijk op de waarde die mensen aan die functionele
aspecten toekennen. Mensen beoordelen elkaars gedrag weI tegen de achter-
grond van de mutual sympathy. In de waardering speelt echter volgens Smith
mee, of dat gedrag met de bijbehorende effecten een aantrekkelijke systema-
tiek uitstralen. Adequaat moraalfIlosofisch onderzoek dient dus de functionele
aspecten van gedrag en van maatschappelijke processen te omvatten." Ten
tweede biedt de idee dat mensen grote waarde aan het esthetisch aspect van
gedrag en maatschappelijke processen hechten, een verklaring voor het feit dat
Smith uitgebreid aandacht besteedt aan de systematiek die een in termen van
mutual sympathy gedachte samenleving uitstraalt. Doordat Smith die idee
toegedaan is, weet hij dat hij de overtuigingskracht van zijn op de idee
sympathy gebaseerde moraalfilosofie vergroot, als hij de lezer kan laten
ervaren welk een esthetisch genot zijn filosofie oproept, wanneer deze een en
ander vanuit een functioneel perspectief beschouwt en daarbij een goed
functionerend mechaniek waarneemt."

Ter ondersteuning van de stelling dat begrippen als natuur en God bij Smith
niet een objectivistische connotatie hebben, kan tot slot nog het volgende in
overweging worden gegeven. Ais ervan uit wordt gegaan dat de mens in
communicatie met anderen zijn bestaan zin en inhoud geeft, refereren de
begrippen natuur en God niet aan een vooraf gegeven kosmische orde en haar
schepper. De orde wordt namelijk intersubjectief door de mens zelf gecreeerd.
Begrippen als natuur en God weerspiegelen dat de voorstellingen in het
intersubjectieve proces van zin- en betekenisverlening een zekere hierarchie
kennen en dat er bovendien een tendens bestaat om de vertrouwde en alge-
meen aanvaarde grondvoorstellingen te objectiveren. Vanuit het verlangen naar
een vast referentiekader voor ervaringen neigt demens ertoe om de intersub-
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jeetief gecreeerde orde te objectiveren: de waargenomen orde scbijnt de mens
toe als een vooraf gegeven orde. Dit gebeurt niet aIleen met de orde, maar
ook met de oorsprong van de orde: de scbijn van het vooraf gegeven zijn van
de orde suggereert tegelijkertijd dat er een wezen moet zijn dat die orde heeft
geschapen: God. Wanneer de begrippen natuur en God in dit licht worden
bezien, wordt tevens begrijpelijk dat (1) de term natuurlijk bij Smith een
glijdende betekenisschaal heeft: van gewoonlijk en normaal naar een objectie-
ve orde gelijkend, en (2) dat in de passages van The Theory of Moral Senti-
ments waar over God als schepper en opperste reehter wordt gesproken, vee1al
een toevoeging als as it seems wordt gebruikt"

2 Mutual sympathy: de intersubjectieve basis van denken en
handelen

De drang naar sympathy blijkt bij nadere beschouwing een drang naar mutual
sympathy te zijn. Enerzijds volgen mensen elkaars gedrag en hebben zij de
behoefte te ervaren dat een ander zich op een wijze en vanuit een motivatie
gedraagt, die met hun eigen opvattingen dienaangaande correspondeert.
Anderzijds verlangen zij emaar dat hun eigen handelen een soortgelijke
belangstelling bij de ander oproept. Met het oog bierop orienteren zij zich al
bij voorbaat op wat die ander in hun situatie zou doen. Kortom, het verlangen
naar wederzijdse waardering impliceert een wederzijdse betrokkenheid in
denken en handelen, die met uitwisseling en intersubjectieve toetsing van
denken en handelen gepaard gaat en een permanente tendens naar consensus
kent. De spontaan ontstane sociale gedragsregels, normen en wetten vormen
hiervan de neerslag.

Zoals in de vorige paragraaf is vastgesteld, impliceert de drang naar mutual
sympathy dat de mens in communicatie met de ander zichzelf en de wereld
gestalte geeft. In de sympathy-processen worden dus niet zomaar, vrijblijvend,
gevoelens aan elkaar medegedeeld. Gevoelens worden medegedeeld om elkaar
te overtuigen in een voortdurend zoekproces naar waardering en erkenning.
Gegeven deze betekenis van de drang naar mutual sympathy verdient het
voorkeur om de sympathy-processen aJs processen van communicatie en van
concurrentie te kenschetsen." Concurrentie moet hier dan niet in onze eigen-
tijdse eenzijdige betekenis van wedijver, strijd en botsing worden verstaan.
Conform de oorspronkelijke Latijnse betekenis moeten wij concurrentie bier
vooral ook samenkomen en verenigen begrijpen; een betekenis die het Engelse
woord concurrence nog weI heeft en bij Smith ook als zodanig voorkomt. 28

Concurrentie wordt, met andere woorden, verstaan als het proces waarin
enerzijds mensen elkaar in hun verlangen naar waardering en erkenning
voortdurend tot handelen volgens gemeenschappelijke normen en waarden
stimuleren, en anderzijds diezelfde normen en waarden met dat handelen
meeevolueren." Terwiji de term communicatie primair naar het aspect van
het met elkaar in verbinding staan verwijst, duidt de term concurrentie expli-
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ciet op de in de mutual sympathy gelegen dynamiek tot voortdurende evolutie
van mens en maatschappij, inclusief de vigerende normen- en waardenpatro-
nen.

In deze paragraaf zal het communicatie- en concurrentieaspect van de mutual
sympathy nader worden onderzocht, zodat (1) eerdere omschrijvingen van de
sociale aard van de mens gepreciseerd kunnen worden, en (2) duidelijk wordt
dat bepaalde grondpatronen in denken en handelen al met de natuurlijke
neiging tot mutual sympathy meegegeven zijn. Ter orientatie op het hierna
volgende expose over het communicatie- en concurrentieaspect van de mutual
sympathy is het goed om nog eens te herhalen dat naar onze mening (1)
sympathy ofbeter mutual sympathy het centrale begrip van Smith's moraalfilo-
sofie vormt, en (2) voor een adequaat begrip van die moraalfilosofie de
aandacht vooral gericht moet worden op de in de mutual sympathy besloten
communicatie en concurrentie. Met dit standpunt onderscheiden we ons van
andere hedendaagse publicaties over Smith, zoals Werhanes Adam Smith and
His Legacy for Modem Capitalism en Mullers Adam Smith in His Time and
Ours." Werhane en Muller onderkennen weliswaar dat sympathy niet ver-
ward mag worden met benevolence, een interpretatiefout die nog steeds het
denken over Smith beinvlcedt en met name de misvatting in stand houdt dat
The Theory of Moral Sentiments en The Wealth of Nations van verschillende
mensbeelden uitgaan. In hun herinterpretatie van Smith gaan Werhane en
Muller echter niet zover dat zij de mutual sympathy als het begrip zien waarin
Smith's moraalfilosofie, inclusief de economische theorie, haar oorsprong en
tevens haar legitimatie vindt. Zij hebben met name onvoldoende oog voor het
in het begrip mutual sympathy besloten inzicht, dat mensen zowel zichzelf als
hun samenleving in de concrete communicatie en concurrentie van de alle-
daagse handelingspraktijk gestalte geven. Hen ontgaat daarmee dat in Smith's
werk een radicaal andere kijk op mens en maatschappij besloten ligt dan de
deistische, op natuurwetten georienteerde benadering. In het onderstaande zal
worden gedemonstreerd dat volgens Smith mens en maatschappij uiteindelijk
in relatie tot de concrete communicatie- en concurrentieprocessen van mutual
sympathy moeten worden begrepen. Hoezeer deze kijk op mens en maatschap-
pij van de deistische optiek verschilt, wordt duidelijk als uiteengezet wordt dat
volgens Smith kennis van en kijk op mens en maatschappij, ja zelfs het
menselijk zelfbewustzijn, ingebed liggen in de sympathy-communicatie en
-concurrentie die mensen met elkaar onderhouden.

Zoals gezegd, zal aan de hand van onze herinterpretatie van het begrip
mutual sympathy worden uitgelegd dat hedendaagse auteurs ten onrechte aan
de oude opvatting vasthouden dat Smith conform het eigentijdse denken een
deistische kijk op mens en maatschappij had. Ten aanzien van eerder genoem-
de publicaties van Werhane en Muller zou dan respectievelijk geconcludeerd
kunnen worden:
_ Werhane wijst er terecht op, dat de gelding van het beginsel van rechtvaar-

digheid voor Smith een noodzakelijke voorwaarde voor een commercial
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society is geweest. Werhane begrijpt echter de natural order of liberty and
equity en meer in het algemeen Smith's denken over markteconomie
verkeerd, als zij de relevantie van de idee van mutual sympathy tot The
Theory of Moral Sentiments beperkt en bij die natuurlijke orde de gangbare
betekenis van een aan de mens vooraf gegeven geheel van natuurwetmatig-

.heden suggereert.
Muller vraagt terecht aandacht voor de belangrijke rol die Smith in het
geval van de commercial society aan instituties toekent met betrekking tot
de regulatie van gedrag. Muller geeft er zich echter onvoldoende reken-
schap van dat diezelfde instituties te zamen met het gedrag van de actoren
in relatie tot de sympathy-communicatie en -concurrentie begrepen moeten
worden. Dit inzicht is, zoals later zal blijken, van belang voor een goed
begrip van de relatie tussen de economische wetenschap en de politick."

In het onderstaande zal verder blijken dat ooze interpretatie van Smith's werk
bij de opvatting van een andere hedendaagse auteur, Dupuy, aansluit, namelijk
dat

Smith himself, in The Theory of Moral Sentiments, depicts the moral and social world
as resting on a single principle: sympathy.f

Onze lezing van Smith's werk zal echter ook laten zien, dat Dupuy ten
onrechte de conclusie trekt dat Smith uiteindelijk zijn eigen maatschappijtheo-
rie met het sympathy-beg rip ondergraaft, als deze the corruption of our moral
sentiments erkent, which is occasioned by this disposition to admire the rich
and the great, and to despise or neglect persons of poor and mean condi-
tion." In de paragrafen 3 en 4 van dit hoofdstuk zal blijken dat Dupuy
Smith's oplossing van de onregelmatigheid in de sympathy-communicatie en
-concurrentie eigenlijk al op het spoor was, toen hij eerder in zijn artikel
vaststelde dat Smith in The Theory of Moral Sentiments suggereert dat

the only way to overcome self-love is through even more self-love."

Later zal uitvoerig worden uiteengezet dat Smith ervoor pleit om onder meer
via het afschaffen van allerlei achterhaalde instituties de economie meer
toegankelijk te maken voor de directe communicatie en concurrentie volgens
het beginsel van de mutual sympathy. De actoren zouden dan meer speelruim-
te voor de ware self love krijgen, namelijk de self love waarvan de inhoud
sociaal, of beter: intersubjectief, bepaald is.

In de nu volgende bespreking van het communicatie- en concurrentieaspect
van de mutual sympathy is de aandacht gericht op (1) een nadere precisering
van eerdere omschrijvingen van de sociale aard van de mens, en (2) een
inventarisatie van de aan mutual sympathy immanente grondpatronen in
denken en handelen.
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(1) De natuurlijke neiging tot sympathy doet ons belang stellen in de handel
en wandel van anderen. Wij leven ons imaginair in hun situatie in en beoorde-
len hun gedrag op basis van de daarbij in ons gewekte gevoelens. De ervarin-
gen die wij in onze neiging tot sympathy met anderen opdoen, bieden ons een
eerste referentiekader bij de beoordeling van ons eigen handelen.

Our first ideas of personal beauty and deformity are drawn from the shape and
appearance of others, not from our own ....

In the same manner our first moral criticisms are exercised upon the characters
and conduct of other people; and we are all very forward to observe how each of
these affects us."

Daarbij gaat het in het bijzonder om de handelingsmotieven en de verdienste-
lijkheid van gedrag." In combinatie met de ontwikkeling van onze kritische
zin, groeit bij ons het besef dat anderen een zelfde soort belangstelling voor
ons als wij ten opzichte van hen hebben. Ons verlangen naar acceptatie en
waardering zet ons nu aan, het oordeel dat anderen over ons hebben, nadruk-
kelijk mee te nemen in het beeld dat wij van onszelf vormen.

But soon we leam, that other people are equally frank with regard to our own. We
become anxious to know how far we deserve their censure or applause, and whether
to them we must necessarily appear those agreeable or disagreeable creatures which
they represent US.

37

Om te achterhaIen of het oordeel van anderen over ons handelen terecht is,
verplaatsen we onszelf in verbeelding in de positie van toeschouwer.

We suppose ourselves the spectators of our own behaviour, and endeavour to imagine
what effect it would, in this light, produce upon US.

38

Zodra we echter ons gedrag vanuit het perspectief van de toeschouwer beoor-
delen, ervaren wij dat reele toeschouwers Diet het tribunaaI kunnen vormen dat
een adequate beoordeling vereist. Reele toeschouwers blijken vaak bevooroor-
deeld en beschikken daarenboven zelden over de informatie die voor een
zorgvuldige toetsing van gedrag vereist is. Deze ervaring brengt ons ertoe om
ons handelen niet aIleen aan het tribunaal van reele toeschouwers voor te
leggen, maar vooraI ook aan het tribunaal van de irnaginaire, onpartijdige en
voUedig gei'nformeerde toeschouwer.

Onze natuurlijke drang tot mutual sympathy roept bij ons het verlangen op
om anderen te kunnen waarderen en om zelf door anderen gewaardeerd te
worden maar, zo houdt Smith ons voor, in beide gevallen wordt de waardering
pas echt als bevredigend ervaren, als zij daadwerkelijk verdiend is:

Man naturally desires, not only to be loved, but to be lovely; or to be that thing which
is the natural and proper object of love. He naturally dreads, not only to be hated, but
to be hateful; or to be that thing which is the natural and proper object of hatred. He
desires, not only praise, but praiseworthiness; or to be that thing which, though it
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should be praised by nobody, is, however, the natural and proper object of praise. He
dreads, not only blame, but blame-worthiness; or to be that thing which, though it
should be blamed by nobody, is, however, the natural and proper object of blame.

The most sincere praise can give little pleasure when it cannot be considered as some
sort of proof of praise-worthiness."

Kortom, de mens verlangt er uiteindelijk naar om in de ogen van anderen als
prijzenswaardig te gelden.

Vanuit moraalfilosofisch oogpunt is het een belangrijke vaststelling dat de
communicatie en de concurrentie van de mutual sympathy in de context van
de alledaagse werkelijkheid plaats vinden en dat zij deze via de figuur van de
imaginaire, onpartijdige en welingelichte toeschouwer ook overstijgen." Eer-
der is al opgemerkt dat met het verlangen naar prijzenswaardigheid voorkomen
wordt dat de communicatie en de concurrentie vastlopen in de onvermijdelijke
partijdigheid en het slecht geinformeerd zijn van reele toeschouwers." Van
nog groter gewicht is echter, dat de mutual sympathy door de orientatie op de
imaginaire onpartijdige toeschouwer de contingente, alledaagse werkelijkheid
overstijgt en daardoor een meer algemeen karakter krijgt. Dit laatste betekent
dat de communicatie en de concurrentie van de mutual sympathy weliswaar
voortdurend op de alledaagse werkelijkheid betrokken zijn, maar dat zij tegelij-
kertijd een referentiekader voortbrengen, dat het niveau van de publieke opinie
overstijgt. De mens handelt met andere woorden vanuit een met anderen
gedeeld referentiekader en draagt via zijn concrete handelen ongewild bij aan
de voortdurende actualisering van dat kader. Wat we bij de stelling voor ogen
moeten hebben, is dat Smith, in afwijking van andere modeme auteurs als
Pufendorf en Locke, van een sociaal mensbeeld uitging.

Als we de communicatie en de concurrentie van de natuurlijk neiging tot
mutual sympathy vanuit functioneel perspectief bezien, kunnen we met Smith
constateren, dat de neiging tot mutual sympathy de individuele actoren als
elementen van een samenleving laat functioneren.? Het gegeven dat de
coherentie tussen individuen op communicatie en concurrentie is gebaseerd,
moet ons er echter op attenderen dat de sociale coordinatie en sturing die van
dat beginsel uitgaat, zich niet in uitsluitend functionele termen laat begrijpen.

Als men toch voor een functionalistische optiek kiest, en volgens Smith
beeft de mens de neiging om zijn ervaringen ook in termen van harmonieuze
systemen te verklaren, dan zal men mede aan de hand van de situatieschetsen
van The Theory of Moral Sentiments vaststellen, dat de individueel-menselijke
noch de sociale werkelijkheid zich volledig in een welomlijnd systeem laat
vangen. Communicatie en concurrentie kunnen namelijk niet zonder verlies
van hun fundamentele kenmerk, namelijk dat zij een open en intersubjectief
proces van betekenis- en zingeving zijn, tot een functioneel systeem geredu-
ceerd worden. Dit blijkt zelfs uit de functionele eigenschappen van communi-
catie en concurrentie: hun coordinerende invloed op denken en handelen
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kenmerkt zich door het ontbreken van (mechanische) dwang en van vaste en
volledig gespecificeerde regels; het coordinerend effect van communicatie en
concurrentie is atbankelijk van de mate waarin de deelnemende subjecten zich
bij diezelfde communicatie en concurrentie betrokken voelen.

De neiging tot mutual sympathy impliceert dat de individuele subjecten erop
gericht zijn om waarden onder elkaar uit te wisselen, intersubjectief te toetsen
en zich aan het gemeenschappelijke, normatieve kader te orienteren, De
neiging tot mutual sympathy kan weI opgevat worden als de basis voor een
stabiele en harmonieuze samenleving. De vraag of dit beginsel stabiliteit en
harmonie garandeert, moet echter ais een pseudoprobleem ter zijde worden
geschoven. Het betreft een vraag die hoort bij een functionalistische interpreta-
tie van het in de mutual sympathy besloten coordinatievermogen; zij miskent
de voor mutual sympathy wezenlijke communicatie en concurrentie betreffen-
de de etbische gevoelens.

In Smith's beschouwingen over onterechte kritiek of blaam komt het meest
duidelijk tot uitdrukking dat het sympathy-beginsel niet als een automatisme
mag worden verstaan." Terecht verwachte gevoelens van waardering kuooen
uitblijven en onterechte kritiek of blaam kunnen iemand treffen, doordat
mensen elkaar niet verstaan. Smith laat aan de hand van voorbeelden zien dat
het uitblijven van waardering die volgens de onpartijdige toeschouwer volledig
op zijn plaats zou zijn, veelal als vervelend maar niet als ondraaglijk wordt
ervaren. De wetenschap dat een onpartijdige toeschouwer het betreffende
gedrag weI zal prijzen, geeft meestal genoeg houvast, aldus Smith.44 Geheel
anders ligt het echter bij een onterechte afkeuring van gedrag. Deze ervaring
is, zo stelt Smith, voor de mens in zijn hang naar erkenning zo ondraaglijk dat
bij een herstel van de communicatie en de concurrentie in de imaginaire ander
zoekt, namelijk God.

In such cases [waarin de reele toeschouwers hem veroordelen en de onpartijdige
toeschouwer onvoldoende tegenwicht biedt; JP], the only effectual consolation of
humbled and afflicted man lies in an appeal to a still higher tribunal, to that of the
all-seeing Judge of the world, whose eye can never be deceived, and whose judg-
ments can never be perverted."

Hiermee komen we opnieuw bij het punt dat aan het eind van de vorige
paragraaf aan de orde is gesteld, namelijk of er in Smith's werk een thelsti-
sche of deistische benadering van de moraalfilosofie meespeelt. In aansluiting
op wat eerder is gesteld, kunnen we bier vaststellen dat God in Smith's optiek
een menselijk creatie is, die zijn oorsprong en zijn betekenis vindt in de
existentiele behoefte van de mens aan sympathy. Het volgende citaat laat zien
dat Smith, geheel in lijn met deze visie op het fenomeen God, de zin en de
waarde van de idee van een God die in het biernamaals aan eenieder zal
geven wat hem toekomt, erkent en onderstreept.

Our happiness in this life is ..., upon many occasions, depend~nt upon the humb~e
hope and expectation of a life to come: a hope and expectation deeply rooted 10
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human nature; which can alone support its lofty ideas of its own dignity; can alone
illumine the dreary prospect of its continually approaching mortality, and maintain
its cheerfulness under all the heaviest calamities to which, from the disorders of this
life, it may sometimes be exposed. That there is a world to come, where exact justice
will be done to every man, where every man wil be ranked with those who, in the
moral and intellectualqualities, are really his equals; where ... ; is a doctrine, in every
respect so venerable, so comfortable to the weakness, so flattering to the grandeur of
human nature, that the virtuous man who has the misfortune to doubt of it, cannot
possibly avoid wishing most earnestly and anxiously to believe it.46

Uit dit en het voorgaande citaat blijkt, hoe Smith de idee van God in de hang
naar sympathy fundeert. De communicatie en de concurrentie van de mutual
sympathy zijn constituerend voor de leer van God. Smith spreekt van een doc-
trine en merkt daarbij op dat deze zich als zodanig, en weI in de pejoratieve
betekenis van het begrip, aan ons vertoont, doordat zij door sommige aanhan-
gers zodanig geperverteerd is dat zij met onze ethische gevoelens botst.

It could never have been exposed to the derision of the scoffer, had not the distribu-
tions of rewards and punishments, which some of its most zealous assertors have
thaught us was to be made in that world to come, been too frequently in direct
opposition to all our moral sentiments."

Kortom, al ons handelen en denken ligt volgens Smith ingebed in onze
communicatie en concurrentie van mutual sympathy.

(2) De natuurlijke neiging tot mutual sympathy zet ons aan tot imaginaire
inleving in de situatie van anderen, tot intersubjectieve toetsing van gedrag en
tot navolging van de daaruit resulterende sociale waarden, normen en regeis.
Wanneer we nu inzicht willen verwerven in de waarden, normen en regels van
een bepaalde samenleving, dienen we ons te richten op de reele maatschappe-
lijke processen en de bijbehorende instituties van die samenleving, danwel op
een reconstructie daarvan. De communicatie en de concurrentie van de mutual
sympathy voltrekken zich namelijk in en met het feitelijke handelen, waardoor
de maatschappelijke processen en instituties een afspiegeling vormen van de
heersende waarden, nonnen en regels. Wellicht zullen sommigen nu conclude-
ren dat de communicatie en de concurrentie van de mutual sympathy alsmede
de bijbehorende sociale waarden, nonnen en regels volledig contingent van
aard zijn. Als we ons wederom in verschillende situatieschetsen imaginair
inleven, zal ons duidelijk worden dat die conclusie niet juist is en dat er met
de neiging tot mutual sympathy een zekere basisstructuur voor waarden,
nonnen en regels meegegeven is.

Allereerst kunnen we ervaren dat sympathy samengesteld is uit directe sympathy
met de actor en indirecte sympathy met degenen die de weers lag van het gedrag
van de betreffende actor ondervinden. De voIgende vragen dringen zich name-
]j~kbij onze neiging tot sympathy met iemands gedrag op: passen de gevoelens
die de actor tot het betreffende gedrag hebben aangezet, bij de aangetroffen
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situatie; hoe staan we tegenover het door de actor beoogde doel; hoe ervaren
we de effecten van het gedrag; kunnen wij ons vinden in de beleving van
degenen die de effecten van het betreffende gedrag ondervindenrs

Richten we ons op de directe sympathy met de actor, dan ervaren we dat
de communiceerbaarheid van het gedragmotiverend gevoel een belangrijke rol
in onze beoordeling speelt. Naarmate de imaginaire inleving moeilijker wordt,
doordat het gevoel van meer persoonlijke of biologisch-fysische aard is, dan
ervaren we dat onze neiging tot sympathy afneemt en de marges waarbinnen
het gevoel voor ons acceptabel is, smaller worden. Vande actor wordt met
andere woorden een steeds grotere zeltbeheersing verwacht naarmate de
gevoelens meer particulier en minder communiceerbaar worden." Verder
kunnen we vaststellen dat wij ons met weerzin in situaties verplaatsen waarin
de actor, zelfs al is het uit zelfbescherming, anderen schade toebrengt; dit in
tegenstelling tot situaties waarin de actor zich in zijn gedrag welwillend jegens
anderen betoont"

Bezien we deze ervaringen met de directe sympathy jegens de actor in het
perspectief van functionaliteit, dan wordt het uit die ervaringen destilleerbare
grondpatroon van waarden en normen als een zinvol patroon bevestigd, omdat
het de cohesie en de harmonie in de samenleving versterkt. Activiteiten die
op harmonieus samenleven gericht zijn, worden gestimuleerd en activiteiten
die de autonomie van het individu benadrukken danwel tot toename van
conflicten met anderen leiden, worden afgeremd."

Richten we ons vervolgens op de indirecte sympathy met degenen die de
weerslag van de handeling ondervinden, dan ervaren we dat het niet zozeer
om de vraag gaat, of de feitelijke gevoelens van dank of wraak de voordelen
respectievelijk de nadelen van de handeling correct weerspiegelen. Waar het
vooral om draait, is of gevoelens van dankbaarheid of van wraak, mede in het
licht van de oorspronkelijke bedoelingen van de actor, op hun plaats zijn.S2

Combineren we nu de indirecte sympathy met de directe sympathy, dan
stellen we vast dat wij volgaarne sympathiseren met gevoelens van welwil-
lendheid en dankbaarheid van respectievelijk de actor en de betrokkene, maar
dat wij het eventuele ontbreken van gevoelens van welwillendheid bij de actor
en van dankbaarheid bij de betrokkene niet als een te wreken tekortkoming
ervaren." Geheel anders valt echter ons'sympathy-oordeel uit, als het om
rechtvaardigheid of wraak en straf als de reactie op geleden onrechtvaar-
digheid gaat. Rechtvaardigheid, in de zin van de ander laten wat hem eigen
is, ervaren we als een houding die afdwingbaar is. Welbeschouwd is zij zelfs
de enige houding waarvan we vinden dat zij afdwingbaar is en dus als een
plicht jegens anderen moet gelden."

Bezien we dit normatieve patroon in de samengestelde sympathy op zijn
functionaliteit, dan geeft ook hier het inzicht dat het samenleven met anderen
erdoor bevorderd wordt, extra bevestiging. Bij afwezigheid van welwillendheid
en dankbaarheid verliest de samenleving weliswaar haar glans, maar komen
er niet automatisch krachten vrij die tot desintegratie van de samenleving en
tot ontmenselijking leiden. Dit is daarentegen weI het geval, als de rechtvaar-
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digheid niet wordt gewaarborgd, want als mensen de mogelijkheid wordt
ontzegd, een eigen plaats in de samenleving in te nemen, kunnen zij niets
anders doen dan tegen deze in opstand komen. Samenleven, dit wil zeggen:
leven in overeenstemming met de natuurlijke, sociale aard, wordt hen namelijk
onmogelijk gemaakt; hun natuurlijke neiging tot mutual sympathy krijgt geen
ruimte voor ontplooiing."

Het op de wederkerige sympathy gebaseerde gevoel, dat rechtvaardigheid
een voor eenieder een afdwingbare plicht vormt, weerspiegelt zich ook in het
feit dat de norm van rechtvaardigheid zich nauwkeurig laat verwoorden in de
vorm van voorschriften die vervolgens om nauwgezette navolging vragen; dit
in tegenstelling tot de eerder genoemde deugden: welwillendheid (benevo-
lence), zelfbeheersing (self command of temperance), en de vierde nog te
behandelen cardinale deugd: het in acht nemen van het welbegrepen eigen-
belang (prudencei" Voor deze laatste drie deugden bestaan in het maat-
schappelijk verkeer slechts globale regels met een indicatief karakter. Het
verschil tussen de regels van rechtvaardigheid en die betreffende welwillend-
heid, zelfbeheersing en het in acht nemen van we1begrepeneigenbelang wordt
door Smith nog eens onderstreept, wanneer hij de regels van rechtvaardigheid
met grammatica-regels en de regels betreffende de andere deugden vergelijkt
met de suggesties die boekrecensies ons aanreiken omtrent welke stijl een
tekst voortreffelijk en elegant maakt."

Nu we gezien hebben hoe met Smith's mutual sympathy een zeker grondpa-
troon voor waarden, normen en regels meegegeven is, gaan we wat uitgebrei-
der in op het regelgeleide karakter van het menselijk handelen. In de bespre-
king van de communicatie en de concurrentie van de mutual sympathy hebben
we vele indicaties gekregen dat het menselijk handelen volgens Smith regel-
geleid is. Toch is het goed aan de hand van het volgende citaat nog eens
expliciet van Smith's standpunt dienaangaande kennis te nemen.

... Our continual observations upon the conduct of others, insensibly lead us to form
to ourselves certain general rules concerning what is fit and proper either to be done
or to be avoided. Some of their actions shock all our natural sentiments. We hear
every body about us express the like detestation against them. This still further
confirms, and even exasperates our natural sense of their deformity. It satisfies us that
we view them in the proper light, when we see other people view them in the same
light. We resolve never to be guilty of the like, nor ever, upon any account, to render
ourselves in this manner the objects of universal disapprobation. We thus naturally
lay down to ourselves a general rule, that all such actions are to avoided, as tending
to render us odious, contemptible, or punishable, the objects of all those sentiments
for which we have the greatest dread and aversion. Other actions, on the contrary,
call forth our approbation, and we hear every body around us express the same
favourable opinion concerning them. Every body is eager to honour and reward them.
They excite all those sentiments for which we have by nature the strongest desire; the
love,. the gratitude, the admiration of mankind. We become ambitious of performing
the like; ~nd thus .na~rall~ lay down to ourselves a rule of another kind, that every
opportunity of acting In this manner is carefully to be sought after.
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It is thus that the general rules of morality are formed. They are ultimately
founded upon experience of what, in particular instances, our moral faculties, our
natural sense of merit and propriety, approve, or disapprove of. We do not originally
approve or condemn particular actions; because, upon examination, they appear to be
agreeable or inconsistent with a certain general rule. The general rule, on the con-
trary, is formed, by finding from experience, that all actions of a certain kind, or
circumstanced in a certain manner, are approved or disapproved of.58

Dit citaat laat er geen misverstand over bestaan, hoe actoren zich volgens
Smith door de mutual sympathy in hun handelen laten leiden: niet elke
handeling afzonderlijk wordt aan de intersubjectieve toetsing van de wederke-
rige sympathy onderworpen; de actor orienteert zich de algemene gedragsre-
gels die de sympathy-communicatie en -concurrentie steeds weer opnieuw
genereren. In het licht van onze hermterpretatie van Smith's plaats in het
economisch discours is de vaststelling dat gedrag volgens deze auteur door-
gaans regeJgeleid is, een niet onbelangrijke toevoeging aan de eerder geconsta-
teerde verschillen met de traditionele neoklassieke economische handelingsthe-
orie. Naast het atomisme en het functionalistisch rationallsme gaat deze
theorie er namelijk van uit dat een subject elke handeling afzonderlijk aan de
doel-middel calculus onderwerpt."

In de tweede alinea van het citaat wordt onderstreept dat de perceptie en
de kennis van menselijk gedrag en van maatschappelijke processen een
gemeenschappelijke, sociale basis hebben, namelijk de communicatie en de
concurrentie van de mutual sympathy. Er is volgens Smith reden om te
benadrukken dat gedragsregels hun oorsprong hebben in de mutual sympathy:
het feitelijk bestaan van regels wil mensen nog wei eens ertoe verleiden om
die regels als de uiteindelijke, vooraf gegeven maatstaf voor handelen te
beschouwen. Zelfs eminente auteurs op het gebied van de rechtstheorie
hebben, aldus Smith, het feit dat bij vragen omtrent rechtvaardigheid veelal
naar regels wordt verwezen, verkeerd gemterpreteerd. Ook zij, zo lezen we bij
Smith, verstonden de regels van rechtvaardigheid als aan de mens vooraf
gegeven beginselen, waardoor zij die regels en de beoordeling van gedrag op
het punt van rechtvaardigheid niet in relatie tot elkaar beschouwden en de
beoordeling van gedrag als een vraagstuk van het correct toepassen van regels
zagen/"

In de lijn van het bovenstaande citaat en wat eerder over de communicatie
en de concurrentie van de mutual sympathy is gezegd, zouden we kunnen
stellen: Smith erkent de waarde van regels bij de beoordeling van gedrag,
maar zou daar onmiddellijk aan toevoegen dat men zich er niet toe moet laten
verleiden aan die regels de connotatie van universele, aan de mens vooraf
gegeven wetten te geven. De waargenomen regel en het daarop gebaseerde
oordeel verwijzen namelijk te zamen naar de communicatie en de concurrentie
van mutual sympathy, waarln beide hun oorsprong vinden. De gesignaleerde
misverstanden omtrent de status van gedragsregels zijn wei begrijpelijk, zo
houdt Smith ons voor. In de dagelijkse handelingspraktijk orienteren de
actoren zich namelijk met name op de algemene gedragsregels.
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There is scarce any man, however, who by discipline, education, and example, may
not be so impressed with a general regard to general rules, as to act upon almost
every occasion with tolerable decency, and through the whole of his life to avoid any
considerable degree of blame."

Vanuit ethisch oogpunt bezien, zouden we wellicht geneigd zijn het regelge-
leid zijn van gedrag aan de kaak te stellen ten gunste van directe orientatie op
het oordeel van de reele of nog beter de onpartijdige toeschouwer. In het
geval van regelgeleid gedrag laat de actor zich namelijk vooral door plichten
leiden, terwijl hij bij directe orientatie op de onpartijdige toeschouwer actief
op zoek is naar prijzenswaardigheid. Vanuit functioneel perspectief bestaat er
volgens Smith echter geen enkele reden tot kritiek. Het is zelfs goed dat de
regels zo prominent aanwezig zijn, want de meerderheid van de actoren is
nauwelijks tot meer in staat dan het louter in acht nemen van regels.

The regard to those general rules of conduct, is what is properly called a sense of
duty, a principle of the greatest consequence in human life, and the only principle by
which the bulk of mankind are capable of directing their acnons."

Oat mensen geneigd zijn om zich aan sociale regels te houden, is volgens
Smith van groot belang voor het voortbestaan van de samenleving, zeker als
het om de regels van rechtvaardigheid gaat.

... upon the tolerable observance of these duties, depends the very existence of human
society, which would crumble into nothing if mankind were not generally impressed
with a reverence for those important rules of conduct,"

In dit verband wijst Smith eveneens op de maatschappelijke waarde van het
eerder in paragraaf 1 besproken geloof van de mens in God als de oorsprong
en bewaker van de sociale gedragsregels. De toelichting die Smith daarbij
geeft, is tot slot nog vermeldenswaard, omdat daaruit blijkt dat hij de filosofie
een soortgelijke taak toekent als de religie van oudsher al heeft vervuld,
namelijk het versterken en het bevestigen van het plichtsbesef .

... religion, even in its rudest form, gave a sanction to the rules of morality, long
before the age of artificial reasoning and philosophy. That the terrors of religion
should thus enforce the natural sense of duty, was of too much importance to the
happiness of mankind, for nature to leave it dependent upon the slowness and
uncertainty of philosophical researches."

Blijkens dit citaat is de maatschappelijke functie van de filosofie analoog aan
die van de religie: het filosofisch onderzoek beoogt onze kennis van de sociale
regels te vergroten en zodoende ons ontzag voor die regels te legitimeren en
te versterken. De eerder vermelde kritiek van Smith op rechtsgeleerden
betreffende de objectivering van rechtsregels tot a priori-rechtsbeginselen wijst
ons er verder op dat aan dat filosofisch onderzoek niet een objectivistische,
~aar een. interpretatieve benadering van mens en samenleving ten grondslag
dient te hggen.



MUTUAL SYMPATHY EN WELVAART 95

Smith vindt en fundeert zijn moraalfilosofische beginselen in de met
anderen gedeelde ervaring. De beoordeling van de beginselen op functionali-
teit is in zijn benadering belangrijk, maar ook dat beoordelingsproces ligt bij
Smith ingebed in de met anderen gedeelde, esthetische gevoelens die de
waargenomen functionaliteit oproept. Later in dit hoofdstuk zal uitvoeriger
aandacht worden geschonken aan de door Smith in termen van esthetiek
geduide functionaliteit.

3 Mutual sympathy en welvaart

Het onderzoek naar de sympathy-theorie over mens en samenleving heeft ons
tot het inzicht gebracht dat volgens Smith menselijk gedrag in het teken staat
van de drang naar mutual sympathy, wat zich via de communicatie en de
concurrentie van de mutual sympathy in de alledaagse handelingspraktijk uit
in het regelgeleide karakter van gedrag. Vanuit functioneel oogpunt bezien
zouden we de sympathy-theorie dus eveneens theorie van de onzichtbare hand
kunnen noemen: door het natuurlijk verlangen naar mutual sympathy lijkt het
alsof er in de samenleving een onzichtbare hand werkzaam is die het mense-
lijk gedrag volgens bepaalde regels stuurt en waardoor in het gedrag zekere
patronen vallen waar te nemen. We weten echter dat dit slechts schijn is. De
figuur van de onzichtbare hand is een metafoor. Regels en gedragspatronen
alsmede hun neerslag in bijvoorbeeld de institituties van rechtspraak en van
openbaar bestuur verwijzen naar de communicatie en de concurrentie van de
mutual sympathy.

Zoals we al in het eerste hoofdstuk van deze studie hebben vastgesteld,
kondigt Smith tegen het einde van The Theory of Moral Sentiments aan de
algemene beginselen van regels en bijbehorende instituties, respectievelijk
aangeduid als lawen government, in een aparte publicatie nader te onderzoe-
ken; daarbij zou dan tevens aandacht worden geschonken aan de veranderin-
gen die deze beginselen in de loop der tijd hebben ondergaan." Dit laatste
betekent dat Smith in de sympathy-theorie en de bijbehorende theorie van de
onzichtbare hand twee soorten theorieen onderscheidt. Enerzijds is er de
algemene theorie, die onder verwijzing naar het natuurlijk verlangen naar
mutual sympathy verklaart dat gedrag sociaal gedrag is en als zodanig sociaal-
maatschappelijke handelingskaders reflecteert. Anderzijds is er de bijzondere
theorie, die de specifieke structuur van die kaders in relatie tot hun concrete
historisch-maatschappelijke context verklaart.

Zeventien jaar na het verschijnen van de eerste editie van The Theory of
Moral Sentiments publiceert Smith The Wealth of Nations. Met deze publicatie
meent hij een deel van het toegezegde, aanvullende onderzoek over law and
government voltooid te hebben, want zoals wij al in een ander verband hebben
gezien, stelt hij in de Advertisement bij de zesde druk van The Theory of
Moral Sentiments uit 1790:
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In the last paragraph of the first Edition of the present work, I said, that I should in
another discourse endeavour to give an account of the general principles of law and
government, and of the different revolutions which they had undergone in the
different ages and periods of society; not only in what concerns justice, but in what
concerns police, revenue, and arms, and whatever else is the object of law. In the
Enquiry concerning the Nature and Causes of the Wealth of Nations, I have partly
executed this promise; at least so far as concerns police, revenue, and arms. What
remains, the theory of jurisprudence, which I have long projected, I have hitherto
been hindered from executing, ... 66

Kortom, The Wealth of Nations handelt volgens de auteur over a) de algemene
beginselen die ten grondslag liggen aan wetgeving, openbaar bestuur, openbare
financien en landsverdediging, en b) de veranderingen welke die beginselen
in de loop der tijd hebben ondergaan.

Wanneer we The Wealth of Nations daadwerkelijk opvatten zoals Smith dat
geschrift bedoeld heeft, namelijk als complement bij The Theory of Moral
Sentiments, dan kunnen we nu al stellen dat de auteur met uitspraken over het
naturaL system of equity and liberty, de invisible hand en de vrije marktecono-
mie niet aan een theistische of deistische mens- en maatschappijopvatting
refereerde, niet voor een laissez-faire politiek of nachtwachtstaat pleitte, en
niet op een walrasiaanse theorie van het algemene economisch evenwicht
preludeerde. Voordat we echter tot een herinterpretatie van Smith's denken
over economie en politiek overgaan, richten we ons in deze paragraaf weder-
om op de theorie van mutual sympathy en onderzoeken we, hoe volgens deze
theorie de produktie en de verdeling van goederen en diensten in de communi-
catie en de concurrentie van mutual sympathy aan bod komen.

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk hebben we vastgesteld dat mensen
door de natuurlijke drang naar mutual sympathy geneigd zijn hun gedrag af
stemmen op hoe anderen over dat gedrag zouden oordelen. In de voorgaande
paragraaf hebben we het communicatie- en concurrentieaspect van de mutual
sympathy nader onderzocht. Ofschoon toen ook al bleek dat het beginsel
mutual sympathy een zekere autonomie bij het individu veronderstelt, is de
aandacht toch vooral gericht geweest op de zin- en de betekenisverJening die
van het sociale proces van communicatie en van concurrentie op het handelen
van de individuele actoren uitgaat. Anders gezegd, het sociale aspect van
gedrag stond centraal, waarmee bedoeld zijn de uit de interactie voortvloeien-
de sociale waarden, normen, regels, wetten en instituties die gedrag orientatie
geven. Nu we ons op de vraag richten hoe productie en verdeling van goede-
ren en diensten in de communicatie en de concurrentie aan bod komen, is het
zaak om het andere aspect van gedrag eveneens aandacht te geven, te weten
de autonomie die het individu per definitie als partner in de communicatie en
de concurrentie van de mutual sympathy toevalt.

Dat de drang naar mutual sympathy ten aanzien van het individu relatieve
autonomie vooronderstelt, ervaren we overigens pas in zijn volle omvang als
we ons inleven in situaties waarin iemands gedrag gericht is op de eigen
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gezondheid, de eigen welvaart en het bereiken danwel het handhaven van een
achtenswaardige positie in de samenleving. De ervaring dat dit type van
gedrag een gevoel van sympathy respectievelijk antipathy bij ons teweeg
brengt, afhankelijk van de gepastheid danwel ongepastheid ervan, doet ons
inzien dat eenieder zo goed mogelijk voor zichzelf dient te zorgen. Met andere
woorden, de wijze waarop iemand zijn eigen belangen behartigt, is niet alleen
voorwerp van de intersubjectieve toetsing volgens het principe van mutual
sympathy; dat iemand het eigenbelang in het oog houdt, voor de eigen (relatie-
ve) autonomie opkomt, ligt al in de notie van mutual sympathy besloten.
Ofwel

Every man is, no doubt, by nature, first and principally recommended to his own care
61

Net zoals bij de eerder besproken grondwaarden: zelfbeheersing, welwillend-
heid en rechtvaardigheid, kan deze vierde grondnonn voor gedrag extra
gewicht worden gegeven door een en ander in het perspectief van functionali-
teit te beschouwen. Een dergelijke beschouwing leert namelijk

... as he is fttter to take care of himself than of any other person, it is fit and right
that it should be SO.68

In de vorige paragraaf is al aangeduid dat Smith voor de grondwaarde inzake
het zelf zorg dragen voor eigen gezondheid, welvaart en maatschappelijke
positie, net zoals bij de andere grondwaarden, de traditionele terminologie van
de ethiek gebruikt en dus de term prudence bezigt."

Nu we de plaats hebben gevonden, waar Smith's economisch denken in de
algemene sympathy-theorie wortelt, kan de vraag behandeld worden of dat
denken weI of niet in het spoor loopt van het gangbare, economisch-weten-
schappelijke denken. Daartoe onderzoeken we, hoe Smith's economisch
denken in de sympathy-optiek ingebed ligt. Het feit dat economisch gedrag
ofwel gedrag dat door zorg voor eigen gezondheid en welvaart is ingegeven,
bij Smith in het teken staat van de communicatie en de concurrentie van
mutual sympathy, is overigens op zichzelf al een aanwijzing dat er een funda-
menteel verschil met de gangbare stijl van economiebeoefening bestaat. Zoals
bekend, wordt deze stijl gekenmerkt door de veronderstelling dat economisch
gedrag alsmede de sociaal-economische processen uiteindelijk te herleiden zijn
tot doel-middel afwegingen van in beginsel volledig autonome actoren.

De conc1usie dat deze rationalistische en individualistische optiek Smith
vreemd is, moet echter niet worden misverstaan. In het voorgaande is bij
herhaling gebleken dat Smith aandacht vraagt voor de functionaliteit van
gedrag en van maatschappelijke processen. Aan de hand van diverse andere
passages uit The Theory of Moral Sentiments kan eveneens worden vastgesteld
dat Smith de lezer voorhoudt dat het aspect nut een belangrijke rol in de
communicatie en de concurrentie van de mutual sympathy speelt." Bij een
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herorientatie van de economie op Smith is dus niet de vraag aan de orde of
Smith weI of niet aandacht aan de functionaliteit van gedrag en van maat-
schappelijke processen besteedt, of Smith nut weI of niet als een belangrijk
handelingsmotief erkent. Waar het om gaat, is dat een onderzoek naar de
functionaliteit van gedrag of van maatschappelijke processen bij Smith niet
doorslaat naar functionalisme. Nut heeft bij Smith niet de connotatie van de
uiteindelijke doeivariabele van gedrag, zoals wij van de economische weten-
schap gewend zijn.

Het leidend begiosel van economisch onderzoek is bij Smith dat mensen zich
te midden van anderen weivarend willen voe1en. Alhoewel we natuurlijk bij
onze inspanningen voor gezondheid en welvaart een zekere biologische
noodzakelijkheid ervaren, is economisch gedrag toch altijd sociaal bepaald, zo
houdt Smith ons voor. Bij economisch gedrag komt het er namelijk evenzeer
als bij aIle andere vormen van gedrag op aan waardering bij de omgeving te
wekken.

Though it is in order to supply the necessaties and conveniences of the body, that
the advantages of external fortune are originally recommended to us, yet we cannot
live long in the world without perceiving that the respect of our equals, our credit and
rank in the society we live in, depend very much upon the degree in which we
possess, or are supposed to possess those advantages. The desire of becoming the
proper objects of this respect, of deserving and obtaining this credit and rank among
our equals is, perhaps, the strongest of all our desires, and our anxiety to obtain the
advantages of fortune is accordingly much more excited and irritated by this desire,
than by that of supplying all the necessities and conveniences of the body, which are
always very easily supplied."

In de wetenschap dat de economische analyse doorgaans van de vooronderstel-
ling uitgaat dat behoeftenbevrediging de drijfveer tot handelen is, is het
frappant te constateren dat Smith zijn lezers ervoor waarschuwt om toch
vooral niet te denken dat nut - dit wil zeggen de mate waarin een goed naar
verwachting behoeften zal bevredigen - het motief van economisch handelen
is. De auteur geeft twee argumenten voor de afwijzing van die vooronderstel-
ling. Het eerste argument houdt verband met het natuurlijk verlangen naar
mutual sympathy. Het tweede argument haakt aan bij de vraag, wat ons in
rijkdom zo boeit.

Het eerste argument dat Smith geeft om economisch gedrag niet tot een
verlangen naar behoeftenbevrediging te herleiden, is dat het bij ons streven
naar weIvaart niet primair om behoeftenbevrediging gaat, maar om een positie
in de samenleving te verwerven die achtenswaardig is. We willen gezien en
bewonderd worden en dat betekent dat we in concurrentie met anderen de
beste voorwaarden voor een comfortabelleven proberen te creeeren.

For to what purpose is all the toil and bustle of this world? what is the end of avarice
and ambition, of the pursuit of wealth, of power, and preheminence? Is it to supply
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the necessities of nature? The wages of the meanest labourer can supply them. We
see that they afford him food and clothing, the comfort of a house, and of a family.
If we examined his oeconomy with rigour, we should find that he spends a great part
of them upon conveniences, which may be regarded as superfluities, and that, upon
extraordinary occasions, he can give something even to vanity and distinction. What
then is the cause of our aversion to this situation, and why should those who have
been educated in the higher ranks of life, regard it as worse than death, to be reduced
to live, even without labour, upon the same simple fare with him, to dwell under the
same lowly roof, and to be clothed in the same humble attire? Do they imagine that
their stomache is better, or their sleep sounder in a palace than in a cottage? The
contrary has been so often observed, and, indeed, is so very obvious, though it had
never been observed, that there is nobody ignorant of it. From whence, then, arises
that emulation which runs through all the different ranks of men, and what are the
advantages which we propose by that great purpose of human life which we call
bettering our condition? To be observed, to be attended to, to be taken notice of with
sympathy, complacency, and approbation, are all the advantages which we can
propose to derive from it.72

De verklaring voor het feit dat het verlangen naar mutual sympathy ons ertoe
beweegt om te midden van anderen als welvarend te gelden, komen we op het
spoor, als we ons beurtelings inleven in de situatie van de rijken en de situatie
van de annen. We ervaren dan, aldus Smith, dat wij gemakkelijker en met
meer overgave met het gedrag van ge-fortuneerden sympathiseren dan met het
gedrag van degenen die in armoedige omstandigheden verkeren. Met andere
woorden, vanuit het verlangen naar mutual sympathy worden wij vanzelf tot
gedrag aangezet waarvan we verwachten dat het ons in een situatie brengt die
welvaart en fortuin uitstraalt en daarmee waardering en bewondering van de
omgeving oproept.

It is because mankind are disposed to sympathize more entirely with our joy than
with our sorrow, that we make parade of our riches, and conceal our poverty. Nothing
is so mortifying as to be obliged to expose our distress to the view of the public, and
to feel, that though our situation is open to the eyes of all mankind, no mortal
conceives for us the half of what we suffer. Nay, it is chiefly from this regard to the
sentiments of mankind, that we pursue riches and avoid poverty."

Naast het feit dat economisch gedrag niet primair door een verlangen om
particuliere behoeften te bevredigen wordt ingegeven, onderstreept het boven-
staande citaat eveneens dat welvaart en rijkdom sociaal bepaald en relatief van
aard zijn. Gegeven de ervaring dat welvaart en rijkdom gemakkelijker tot
sympathy leiden, zal het geen toelichting behoeven dat Smith de sociale
structuur van een samenleving eveneens in relatie tot de communicatie en de
concurrentie van mutual sympathy verstaat.

Upon this disposition of mankind, to go along with all the passions of the rich and
the powerful, is founded the distinction of ranks, and the order of society. Our
obsequiousness to our superiors more frequently arises from our admiration for the
advantages of their situation, than from any private expectations of benefit from their
good-will. Their benefits can extend but to a few; but their fortunes interest almost
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every body. We are eager to assist them in completing a system of happiness that
approaches so near to perfection; and we desire to serve them for their own sake,
without any other recompense but the vanity or the honour of obligating them.
Neither is our deference to their inclinations founded chiefly, or altogether, upon a
regard to the utility of such submission, and to the order of society, which is best
supported by it. Even when the order of society seems to require that we should
oppose them, we can hardly bring ourselves to do it. That kings are the servants of
the people, to be obeyed, resisted, deposed, or punished, as the public conveniency
may require, is the doctrine of reason and philosophy; but it is not the doctrine of
Nature. Nature would teach us to submit to them for their own sake, to tremble and
bow down before their exalted station, to regard their smile as a reward sufficient to
compensate any services, and to dread their displeasure, though no other evil were
to follow from it, as the severest of all mortifications."

Dit citaat illustreert niet alleen hoe Smith de maatschappelijke orde in verband
brengt met mutual sympathy; er komt eveneens duidelijk in tot uitdrukking,
hoe belangrijk het aspect van de wederkerigheid van de sympathy in dat alles
is. In het licht van de natuurlijke neiging tot mutual sympathy is het streven
van de mens om zich in rijkdom en macht van anderen te onderscheiden
complementair aan de neiging om zich tot opzichte van de rijken en de
machtigen loyaal en toegewijd te gedragen; het een ondersteunt en bevestigt
het ander." Voor de volledigheid zij er nog op gewezen, dat de tekst er geen
misverstand over laat bestaan dat de loyaliteit en de toewijding jegens de
rijken en de machtigen net zomin als het streven naar rijkdom en macht tot
het oogmerk van persoonlijk gewin of de drang naar directe behoeftenbevredi-
ging herleid kan worden.

Het tweede argument dat Smith aandraagt om Dietde directe behoeftenbevre-
diging als de motivatie achter het streven naar rijkdom en de toewijding aan
de rijken en de machtigen op te voeren, sluit aan bij de vraag wat ons in
rijkdom zo boeit. In het bovenstaande hebben we vastgesteld dat rijkdom onze
belangstelling heeft, omdat wij weten dat iemand die in comfort en welvaart
leeft, gemakkelijker gevoelens van sympathy opwekt dan iemand die in
ellendige omstandigheden leeft. De vraag is nu wat ons als sympathisanten
dan zo in comfort en welvaart aantrekt. Moeten we bier toch niet uiteindeJijk
concluderen dat het de behoeftenbevrediging is, die wij van dat comfort en die
welvaart verwachten? Het antwoord van Smith luidt ontkennend. Wie het
bovenstaande citaat aandachtig heeft gelezen, heeft daaruit al kunnen opma-
ken, waarom de auteur dat standpunt inneemt.

In het betreffende citaat stelt Smith namelijk dat wij de rijken bewonderen
en er zelfs op gebrand zijn

to assi~t them in completing a system of happiness that approaches so near to
perfection.

Wat ons boven alles in rijkdom boeit, is dus niet de behoeftenbevrediging die
met de betreffende rijkdom gerealiseerd zal worden, maar de rijkdom zelf en
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wel het esthetisch aspect daarvan. In onze verbeelding vorrnt rijkdom een
aantrekkelijk, systematisch geheel van op comfort en geluk gerichte middelen,
en met name dat beeld motiveert ons om met anderen te concurreren en te
midden van anderen als welvarend te gelden.

How many people ruin themselves by laying out money on trinkets of frivolous
utility? What pleases these lovers of toys is not so much the utility, as the aptness of
the machines which are fitted to promote it. All their pockets are stuffed with little
conveniences. ...

Nor is it only with regard to such frivolous objects that our conduct is influenced
by this principle; it is often the secret motive of the most serious and important
pursuits of both private and public life.

The poor man's son, whom heaven in its anger has visited with ambition, when
he begins to look around him, admires the condition of the rich. .., He thinks if he
had attained all these, he would sit still contentedly, and be quiet, enjoying himself
in the thought of the happiness and tranquillity of his situation. He is enchanted with
the distant idea of this felicity. It appears in his fancy like the life of some superior
rank of beings, and, in order to arrive at it, he devotes himself for ever to the pursuit
of wealth and greatness."

Met name in de laatste alinea komt tot uitdrukking dat niet de directe behoef-
tenbevrediging het motief tot economisch handelen is, maar het beeld dat de
actor heeft van de omstandigheden waarin de rijken leven; dit wil zeggen het
beeld van rijkdom als een aantrekkelijk, systematisch geheel van op comfort
en geluk gerichte middelen.

Op de betekenis van het esthetisch aspect van systemen is al even in
paragraaf 1 gewezen, toen gesteld werd dat de inhoud van de sympathy-
communicatie en -concurrentie mede bemvloed wordtdoor het esthetisch
genoegen dat de mens beleeft aan het waamemen van systematische, functio-
nele verbanden in de samenleving. Mede aan de hand van de History of
Astronomy is zelfs vastgesteld dat die belangstelling voor systematiek als een
wezenlijke eigenschap van de mens gezien moet worden, in de zin dat de
mens een existentiele behoefte heeft zijn belevingswereld te ordenen en vanuit
deze orde verder te exploreren. Onder verwijzing naar die eigenschap van de
mens hebben we toen een verklaring kunnen geven voor het feit dat Smith het
betoog over zijn sympathy-theorie met beschouwingen lardeert over de functi-
onaliteit van de diverse aspecten van het sympathy-beginsel: de sympathy-
theorie wint aan overtuigingskracht als haar uitwerking vanuit functioneel
perspectief een voor eenieder herkenbaar en aantrekkelijk systematisch beeld
geeft van menselijk gedrag en maatschappelijke prccessen."

Uit diverse passages van The Theory of Moral Sentiments blijkt dat Smith het
erg belangrijk vindt dat demenselijke belangstelling voor functionaliteit en
systematiek goed begrepen wordt en dat het wetenschappelijk onderzoek betref-
fende mens en samenleving in overeenkomst daarmee vorrn en inhoud krijgt.

Voor een goed begrip van de wijze waarop volgens Smith de belangstelling
voor functionaliteit en systematiek het handelen bepaalt, is het van belang
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nader in te gaan op hoe Smith de rol die nut in de handelingsmotivatie speelt,
verstaat. In het eerstvolgende teksfragment stelt Smith dat eenieder die ook
maar even over het wezen van schoonheid nadenkt, za1 vaststellen dat nut een
van de belangrijkste ingredienten van schoonheid is.

That utility is one of the principle sources of beauty has been observed by every
body, who has considered with any attention what constitutes the nature of beauty .
... That the fitness of any system or machine to produce the end for which it was
intended, bestows a certain propriety and beauty upon the whole, and renders the very
thought and contemplation of it agreeable, is so very obvious that nobody has
overlooked it.78

In het tweede tekstfragment stelt Smith dat nochtans iedereen ontgaan is, dat
de waarde van een handeling niet op de eerste plaats in het verwachte gemak
of genot ligt, maar in de wijze waarop die handeling op dat eindresultaat
afgestemd is.

But that this fitness, this happy contrivance of any production of art, should often
be more valued, than the very end for which it was intended; and that the exact
adjustment of the means for attaining any conveniency or pleasure, should frequently
be more regarded, than that very conveniency or pleasure, in the attainment of which
their whole merit would seem to consist, has not, so far as I know, been yet taken
notice of by any body. That this however is very frequently the case, may be obser-
ved in a thousand instances, both in the most frivolous and in the most important
concerns of human life."

Deze citaten over het begrip nut bevestigen wat eerder al is opgemerkt,
namelijk dat Smith het begrip nut niet in de economisch-wetenschappelijke
betekenis van verwachte bijdragen aan de directe behoeftenbevrediging
verstaat, wanneer hij ons erop wijst dat nut een rol speelt in de op mutual
sympathy gerichte handelingsmotivatie. Kortom, het economisch-wetenschap-
pelijk concept van op nutsmaximalisatie gerichte, atomistische individuen was
Smith vreemd.

Met betrekking tot Smith's kijk op wetenschap is het goed om nog eens
expliciet vast te stellen dat Smith de functionele analyse als een vertoog
verstaat dat enerzijds op de reele communicatie- en concurrentieprocessen van
mutual sympathy drijft en anderzijds diezelfde processen beoogt te ondersteu-
nen. Een voorbeeld van Smith over de relatie tussen de sympathy-processen
en de moraalfilosofie hebben we al onder ogen gehad, toen wij de toewijding
en de loyaliteit van mensen ten opzichte van de rijken en de machtigen
onderzochten. In de hieronder opnieuw geciteerde passage uit The Theory of
Moral Sentiments wijst Smith erop dat zelfs wanneer het redelijk lijkt dat
mensen tegen hun vorst in opstand komen, de natuur hen tot verdere gehoor-
zaamheid doet neigen.

Even wh~n the order of society seems to require that we should oppose them, we can
hardly bnng ourselves to do it. That kings are the servants of the people, to be
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obeyed, resisted, deposed, or punished, as the public conveniency may require, is the
doctrine of reason and philosophy; but it is not the doctrine of Nature. Nature would
teach us to submit to them for their own sake ..to tremble and bow down before their
exalted station, to regard their smile as a reward sufficient to compensate any
services, and to dread their displeasure, though no other evil were to follow from it,
as the severest of all mortifications.f

Wie dit citaat goed gelezen heeft, zal opmerken dat er niet aileen iets over de
relatie tussen de sympathy-processen en de moraalfilosofie wordt medegedeeld;
het biedt eveneens uitzicht op een theorie die de onregelmatigheid in de opstel-
ling naar de rijken en de machtigen kan verklaren. In de volgende paragraaf
zal word~n gedemonstreerd dat Smith die onregelmatigheid in gedrag vanuit
de notier-mutual sympathy verklaart en daarmee laat zien dat de oplossing voor
de feitelijke onregelmatigheden in de waardering jegens enerzijds de rijken en
anderzijds de armen gezocht moet worden in de verbetering van de in de
mutual sympathy besloten communicatie en concurrentie.

De in het citaat beschreven onregelmatigheid in gedrag onderstreept hoe
belangrijk het aspect nut in de reele sympathy-process en is. Roepen we de
passages van The Theory of Moral Sentiments in herinnering over de concur-
rentie tussen mensen om een relatief welvarende positie in de samenleving te
bezetten, dan attendeert de tekst ons verder op de volgende twee punten: (1)
nut is met name in de sfeer van de goederen- en dienstenvoorziening, ofweI
de economie, een gedragsbepalende factor, en (2) met de commercialisering
en de liberalisering van de goederen- en dienstenvoorziening ontwikkelen de
functioneel georienteerde sympathy-communicatie en -concurrentie van de
economie zich tot een relatief autonoom discours."

Dat Smith in aanvulling op The Theory of Moral Sentiments een omvangrij-
ke publicatie, namelijk The Wealth of Nations, heeft gewijd aan de analyse
van economisch gedrag, van sociaal-economische processen en van taken die
de overheid in de sfeer van de economie dient te vervullen, geeft aan dat hij
het van groot belang achtte dat de sympathy-communicatie en -concurrentie
in de sfeer van de economie wetenschappelijk begeleid en ondersteund
wordt.82 Het relatief zelfstandige karakter van die wetenschappelijke publicatie
klopt met de eerder getrokken conc1usie dat Smith de communicatie en de
concurrentie van mutual sympathy op het terrein van de economie als een
relatief autonoom discours verstond. Er kan echter niet genoeg benadrukt
worden dat het zowel bij de economische analyse als bij de sympathy-commu-
nicatie en -concurrentie op het terrein van de economie om een relatieve
autonomie gaat. De economische wetenschap deelt dat uitgangspunt niet,
wanneer zij economisch gedrag en sociaal-economische processen tot het
beginsel van doel-middel rationaliteit herleidt.

Ter afsluiting van dit punt over de verhouding tussen de wetenschappelijke
analyse en de maatschappelijke handelingspraktijk is het zinvol om nog even
stil te staan bij Smith's kritiek op volledig abstract en functionalistisch mens-
en maatschappijwetenschappelijk onderzoek. Smith stelt dat wetenschappers
vaak de neiging hebben om zich bij de beantwoording van bijvoorbeeld de
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vraag, waarom wreedheid veroordeeld wordt, niet op concrete situaties te
richten maar zich te beperken tot de vage, abstracte idee die de algemene
term, in dit geval wreedheid, bij hen oproept.

When a philosopher goes to examine why humanity is approved of, or cruelty
condemned, he does not always form to himself, in a very clear and distinct manner,
the conception of any particular action either of cruelty or of humanity, but is
commonly contented with the vague and indeterminate idea which the general names
of those qualities suggest to him. But it is in particular instances only that the
propriety or impropriety, the merit or demerit of actions is very obvious and dis-
cemible."

Ben te eenzijdige aandacht voor algemene, abstracte begrippen heeft volgens
Smith als bezwaar dat de zin en de betekenis van gedrag en maatschappelijke
processen veri oren gaan, de effecten ervan op de voorgrond treden en er een
functionallstische beschouwing resteert.

When we consider virtue and vice in an abstract and general manner, the qualities by
which they excite these several sentiments seem in a great measure to disappear, and
the sentiments themselves become less obvious and discernible. On the contrary, the
happy effects of the one and the fatal consequences of the other seem then to rise up
to the view, and as it were to stand out and distinguish themselves from all the other
qualities of either.t'

Ben functionalistische benadering is voor Smith niet acceptabel, omdat daarin
geen plaats is voor de natuurlijke neiging van de mens naar mutual sympathy,
waardoor uiteindelijk ook het fenomeen nut verkeerd begrepen wordt.

The same ingenious and agreeable author who first explained why utility pleases,
has been so struck with this view of things, as to resolve our whole approbation of
virtue into a perception of this species of beauty which results from the appearance
of utility .... But still I affirm, that it is not the view of this utility or hurtfulness
which is either the first or principal source of our approbation and disapprobation.
These sentiments are no doubt enhanced and enlivened by the perception of the
beauty or deformity which results from this utility or hurtfulness. But still, I say, they
are originally and essentially different from this perception."

Kortom, Smith verzet zich tegen de tendens vanuit de wetenschap om gedrag
enkel in termen van nut te beschouwen en te beoordelen. Hij waarschuwt
ervoor om niet zoals als Hume de fout te maken de functionaliteit van een
handeling als een volledig zelfstandige kwaliteit te beschouwen en menselijk
gedrag enkel op basis van die kwaliteit te beoordelen. Dit is een voorstelling
van zaken die, zoals Smith laat zien, geen recht doet aan hoe mensen elkaars
gedrag werkelijk beoordelen."

Tot nog toe hebben we een aantal belangrijke inzichten ten aanzien van
Smith's economisch denken gewonnen. Naast het punt dat Smith economisch
gedrag aan de communicatie en de concurrentie van mutual sympathy relateert,
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is het vooral de idee van belang dat de natuurlijke aantrekkingskracht die
rijkdom op mensen heeft, impliceert dat mensen, in hun drang naar mutual
sympathy, voortdurend bezig zijn om zich in concurrentie met de ander een
vooraanstaande plaats in de samenleving te verwerven. De belangrijkste
conc1usie van deze paragraaf is dan ook dat Smith economisch gedrag,
sociaal-economische processen en zelfs de evolutie van de economie in de
communicatie en de concurrentie voIgens mutual sympathy fundeert."

Deze conc1usie is echter vanuit ethisch oogpunt niet geheel onproblema-
tisch, wat Smith ook zelf erkent. We roepen hiertoe het citaat in herinnering
waarin Smith erop wijst dat er een spanning bestaat tussen enerzijds de reele
sympathy voor het gedrag van de rijken en de machtigen en anderzijds de
sympathy die deze lieden vanuit het zieht van de onpartijdige toeschouwer ten
deel zou mogen vallen. In de volgende paragraaf zullen we zien dat die
onregelmatigheid in de reele sympathy-communicatie en -concurrentie niet van
dien aard is dat zij de idee van een in mutual sympathy gefundeerde, vrije
samenleving ondermijnt; een standpunt dat degenen die op de traditionele
moraalfilosofie georienteerd zijn, niet meteen zullen delen.

4 Smith's commercial society

Het feit dat rijkdom en macht het sympathy-oordeel beinvloeden, suggereert
dat vrije communicatie en concurrentie volgens het beginsel van mutual
sympathy geen adequate basis voor een menswaardige samenleving vormen
en dat een zekere reguleriog van gedrag van hogerhand onmisbaar is. Smith
kiest echter niet voor meer maar voor minder overheids-regulatie. Hij pleit
eveneens voor afschaffing van de instituties die de actoren afschermen van de
directe sympathy-communicatie en -concurrentie van de markt. Smith is met
andere woorden voor verdere ontplooiing van de commercial society. Voor
een good begrip zij bier erop gewezen dat het begrip commerce bij Smith niet
zoals in het hedendaagse taalgebruik eenzijdig aan commercie, handel of
omgang met anderen met als exclusief doel geldelijk gewin refereert. De term
commerce wordt door Smith in de algemene betekenis van met elkaar omgaan,
van gemeenschap gebruikt. Het begrip commercial society staat met andere
woorden voor een samenleving waarin mensen in vrije omgang met elkaar
zichzelf en de samenleving gestalte geven, ofwel een samenleving die in het
teken staat van vrije, directe communicatie en concurrentie volgens het
beginsel van mutual sympathy. 88

In het onderstaande zullen we Smith's kijk op de onregelmatigheid in de
mutual sympathy jegens enerzijds de rijken en de machtigen en anderzijds de
armen en de zwakken nader onderzoeken. In het bijzonder zal aandacht
worden geschonken aan het standpunt van Smith dat de natuurlijke afkeer van
armoede en ellende in de wordende commercial society niet om inperking
maar om verruiming van de handelingsvrijheid vraagt.
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In de eerste twee paragrafen van dit hoofdstuk is gedemonstreerd dat
denken en handelen volgens Smith in de communicatie en de concurrentie van
de mutual sympathy ingebed liggen. We hebben gezien dat aan die sympathy-
processen zekere grondwaarden immanent zijn. Deze grondwaarden bleken te
corresponderen met de vier deugden van oudere moraalfilosofische theorieen,
te weten (1) zelfbeheersing, (2) welwillendheid, (3) rechtvaardigheid en (4) op
een verstandige manier zorg dragen voor eigen gezondheid en geluk, ofwel
zorg dragen voor eigen welvaart. In de derde paragraaf is uitvoerig ingegaan
op de verklaring van het streven naar persoonlijke welvaart vanuit de idee van
mutual sympathy. Daarbij is gebleken dat dit streven naar welvaart verband
houdt met de ervaring dat de rijken en de machtigen gemakkelijker sympathy
ten deel valt dan de armen en de zwakken. De schaduwzijde van deze natuur-
lijke orientatie op degenen die in welvaart en voorspoed leven, namelijk dat
mensen in hun sympathy-oordeel ten gunste van de rijken en ten nadele van
de armen bevooroordeeld zijn, is daarbij echter onderbelicht gebleven,.

Dit aspect van de sympathy-processen wordt bier, in deze paragraaf, behan-
deld. In het bijzonder is de vraag aan de orde of een in de mutual sympathy
gefundeerde moraalfilosofie nog acceptabel is, nu expliciet bekend is dat er
in de reele mutual sympathy een vooroordeel tegen de minder en v66r goed
gepositioneerden bestaat. Is de idee dat mensen in hun neiging tot mutual
sympathy een stabiele, zichzelfregulerende samenleving vormen, nog aan-
vaardbaar, nu bekend is dat in de alledaagse praktijk niet altijd aan het
beginsel van gelijkwaardigheid voldaan is? De mate van sympathy, die iemand
ten deel valt, blijkt in de praktijk mede door diens maatschappelijke positie
bepaald te zijn. De sympathy ofwel de waardering die een welgesteld iemand
ontvangt, komt niet aileen gemakkelijker tot stand, maar is ook vaak groter
dan een volledig gemformeerde, onpartijdige beoordeling rechtvaardigt.
Degene die in armoede en ellen de leeft, valt vaak het tegengestelde ten deel.
Voegen we hieraan toe dat de drang naar mutual sympathy mensen ertoe
aanzet om anderen in rijkdom te overtreffen, dan rijst welhaast vanzelf twijfel
of de idee van mutual sympathy wel het leidend beginsel van een theorie kan
zijn, die niet aIleen gedrag en maatschappelijke processen wil verklaren, maar
vooral ook richtinggevend wit zijn.

Moet nu de conclusie worden getrokken dat de neiging tot mutual sympathy
bij voorbaat pervers is en als grondslag voor een goede samenleving onaccep-
tabel? In deze paragraaf zal blijken dat deze vraag ontkennend beantwoord
moet worden. De beste bescherming tegen eventuele onaanvaardbare maat-
schappelijke praktijken is de vrije en open communicatie en concurrentie (van
mutual sympathy). Communicatie en concurrentie zijn uiteindelijk de beste
bron en vindplaats voor waarden, normen en regels.

Smith onderkent het geschetste probleem volledig en wijdt er zelfs een heel
hoofdstuk aan." Hij wijst de lezer er Diet alleen op dat de neiging van de
mens om enerzijds de rijken en machtigen te bewonderen, ja zelfs te adoreren
en anderzijds de armen en de zwakkeren te minachten of tenminste te negeren,
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een essentiele rol speelt bij het handhaven van de maatschappelijke hierarchie
en de maatschappelijke orde. Hij erkent eveneens dat diezelfde neiging de
belangrijkste bedreiging van de morele gevoelens vormt.

This disposition to admire, and almost to worship, the rich and the powerful, and to
despise, or, at least, to neglect persons of poor and mean condition, though necessary
both to establish and to maintain the distinction of ranks and the order of society, is,
at the same time, the great and most universal cause of the corruption of our moral
sentiments."

Smith vermeldt in dit verband de moralisten, die zich van oudsher met de
problematische verhouding tussen moraal en rijkdom hebben bezighouden.

That wealth and greatness are often regarded with the respect and admiration which
are due only to wisdom and virtue; and that the contempt, of which vice and folly
are the only proper objects, is often most unjustly bestowed upon poverty and
weakness, has been the complaint of moralists in all ages."

Terwijl echter de moralisten deze situatie altijd gemeend hebben te moeten
bestrijden, neemt Smith het probleem nogal laconiek op.

It is scarce agreeable to good morals, or even to good language, perhaps, to say. that
mere wealth and greatness, abstracted from merit and virtue, deserve our respect. We
must acknowledge, however, that they almost constantly obtain it; and that they may,
therefore, be considered as, in some respects, the natural objects of it.92

De verklaring voor deze houding vinden we in het feit dat Smith menselijk
gedrag en maatschappelijke processen als de weerslag van de reeel plaats
vindende processen van communicatie en concurrentie volgens het beginsel
van mutual sympathy begrijpt.

Ten eerste wijst Smith ons op het volgende: waardering kunnen we, zoals
de ethiek ons traditioneel voorhoudt, verwerven door wijs en deugdzaam te
leven, maar eenieder weet dat er een tweede, veel effectievere manier bestaat
om waardering te krijgen, namelijk door rijkdom en macht te verwerven.
Wijsheid en deugdzaamheid worden, zo vervolgt Smith zijn betoog, vrijwel
alleen door het selecte groepje van wijzen en deugdzamen opgemerkt, terwijl
macht en rijkdom het gros van de mensen z6 in het oog springt.

The great mob of mankind are the admirers and worshippers, and, what may seem
more extraordinary, most frequently the disinterested admirers and worshippers, of
wealth and greatness."

Smith maakt onderscheid tussen enerzijds de reele processen van communica-
tie en concurrentie volgens het beginsel van mutual sympathy en anderzijds .
de deugdenleer, die daaruit wordt afgeleid en waarin de verschillende grond-
waarden van mutual sympathy zo zuiver en zo volledig in de vorm van regels
tot uitdrukking worden gebracht. Als het om de beoordeling van gedrag of van
maatschappelijke processen gaat, ligt voor Smith het primaat bij de reeel
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plaats vindende communicatie- en concurrentieprocessen van de mutual
sympathy. Hoe zinvol een deugdenleer of ethiek vanuit het oogpunt van de
wijzen en deugdzamen ook moge zijn, waar het om gaat is welke regels er via
de communicatie en de concurrentie van de mutual sympathy daadwerkelijk
gelding hebben. Deze regels dienen steeds uitgangspunt voor moraalfilosofi-
sche discussies en politiek te zijn, waarbij wederom geldt dat verandering van
die regels vanuit de analyse bezien wel gewenst is, maar dat de voorgestane
verandering uiteindelijk toch via de communicatie en de concurrentie van de
mutual sympathy tot stand moet komen.

Ten tweede maakt Smith ons erop attent dat de eerder genoemde tweede
weg naar achting en waardering weliswaar een andere beginmotivatie bij de
actor vooronderstelt dan we bij de wijze en deugdzame aantreffen, maar dat
het streven naar rijkdom en macht bij de actoren uit met name de middenklas-
se spelregels afdwingt, die met het grondwaarden-patroon van de mutual
sympathy stroken. Met andere woorden, het streven om zich in rijkdom en
macht van anderen te onderscheiden mag dan weI in de ogen van de wijzen
en de deugdzamen Diet de ideale handelingsmotivatie zijn, in de reele maat-
schappelijke processen waar de deugdzamen en de wijzen slechts een minder-
heid vormen, kan dat streven toch tot gedrag aanzetten dat met het grondwaar-
denpatroon van de mutual sympathy correspondeert of in ieder geval Diet
daarmee in strijd is.

In the middling and inferior stations of life, the road to virtue and that to fortune,
to such fortune, at least, as men in such stations can reasonably expect to acquire,
are, happily in most cases, very nearly the same. In all the middling and inferior
professions, real and solid professional abilities, joined to prudent, just, firm, and
temperate conduct, can very seldom fail of success. Abilities will even sometimes
prevail where the conduct is by no means correct. Either habitual imprudence,
however, or injustice, or weakness, or profligacy, will always cloud, and sometimes
depress altogether, the most splendid professional abilities. Men in the inferior and
middling stations of life, besides, can never be great enough to be above the law,
which must generally overawe them into some sort of respect for, at least, the more
important rules of justice. The success of such people, too, almost always depends
upon the favour and good opinion of their neighbours and equals; and without a
tolerably regular conduct these can very seldom be obtained. The good old proverb,
therefore, That honesty is the best policy, holds, in such situations, almost always
perfectly true. In such situations, therefore, we may generally expect a considerable
degree of virtue; and, fortunately for the good morals of society, these are the
situations of by far the greater part of mankind."

Het inzicht dat het streven naar rijkdom verankerd is in de natuurlijke drang
naar mutual sympathy en dat dit streven onder bepaalde omstandigheden
gedrag genereert dat niet met het grondwaardenpatroon van sympathy strookt,
vormt de basis van wat wij Smith's specifieke sympathy-theorie zouden
kunnen noemen. Daarmee wordt dan de theorie bedoeld, waarbij niet meer het
aJgemene beginsel van mutual sympathy en het bijhorende patroon van
grondwaarden het onderwerp vonnt, maar de communicatie en de concurrentie
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van mutual sympathy in een specifieke maatschappelijke context, en weI de
context van de eigentijdse samenleving die Smith zelf als een commercial
society omschrijft.

Met deze specifieke sympathy-theorie voor ogen is het eigenlijk pas echt
verklaarbaar dat Smith enerzijds het ethisch probleem van de moralisten
onderkent en anderzijds voor een organisatie van de economische sfeer pleit,
die haaks op de traditionele opvatting van de moralisten staat. In de wordende
commercial society van zijn tijd ziet Smith spontaan een economie tot ontwik-
keling komen, waarin voldaan wordt aan de voorwaarden waaronder de
zogeheten tweede weg in maatschappelijk opzicht zin- en succesvol kan zijn.
Kort samengevat, gaat het daarbij met name om twee kenmerken.

Ten eerste is het merendeel der mensen in de commercial society zo
welvarend dat zij oog hebben of kunnen hebben voor de aantrekkelijkheid van
rijkdom en gevoelig zijn voor hoe anderen over hun relatieve welvaart oorde-
len. Met andere woorden, de aetoren verkeren in een zodanige situatie dat hun
handelingsmotivatie daadwerkelijk in belangrijke mate bepaald wordt door het
streven naar de rijkdom die in de omgeving respect afdwingt."

Ten tweede verkeren de oude feodale maatschappelijke regels, instituties en
wetten die een vrije communieatie en coneurrentie inzake economisch hande-
len nagenoeg onmogelijk maakten, in vergaande staat van ontbinding en breidt
het beginsel van markteconomiseh handelen zich geleidelijk uit tot meer en
meer sectoren van de economie. Daardoor gaat voor mensen van aIle rangen
en standen steeds nadrukkelijker gelden dat maatschappelijke positie en macht
in communicatie en concurrentie met elkaar verdiend moeten worden en niet
langer, zoals in de feodale samenleving gold, aan afkomst, eerstgeborene-recht
en andere instituties ontleend kunnen worden.

Kortom, Smith ziet om zich heen een maatsehappij tot ontwikkeling komen,
waarin de eorrumperende werking van het verschijnsel rijkdom op de morele
gevoelens weliswaar niet wordt weggenomen, maar waarin welvaart en macht
via de vrije markteeonomie voor eenieder toegankelijk wordt en in concurren-
tie met anderen verdi end moet worden. In een vrije markteeonomie is elke
economisehe handeling in beginsel onderworpen aan de communicatie- en
eoncurrentieproeessen van de mutual society. Enerzijds besehikken de actoren
over de vrijheid om met elkaar om rijkdom en maeht te coneurreren en
anderzijds worden zij door diezelfde vrijheid tot een permanente concurrentie
met elkaar aangemoedigd, omdat de eigen inzet de enige toegang tot rijkdom
en macht vormt. De aetoren voelen zich als het ware midden in een spel om
rijkdom en macht geplaatst en hun positie daarin laat hun als het ware geen
andere keus dan het spel verder mee te spelen, waardoor zij tegelijkertijd
steeds hechter met elkaar verbonden raken in de verdere uitbouw en verbete-
ring van hun funetionele systeem. Met dit beeld voor ogen ligt het voor de
hand dat Smith niet voor regulering van de economie pleit, maar voor een
verdergaande liberalisering met als randvoorwaarde dat het beginsel van
reehtvaardigheid zo strict mogelijk wordt toegepast.
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In the race for wealth, and honours, and preferments, he may run as hard as he can,
and strain every nerve and every muscle, in order to outstrip all his competitors. But
if he should justle, or throw down any of them, the indulgence of the spectators is
entirely at an end. It is a violation of fair play, which they cannot admit of. This man
is to them, in every respect, as good as he: they do not enter into that self-love by
which he prefers himself so much to this other, and cannot go along with the motive
from which he hurt him. They readily, therefore, sympathize with the natural resent-
ment of the injured and the offender becomes the object of their hatred and indigna-
tion. He is sensible that he becomes so, and feels that those sentiments are ready to
burst out from all sides against him."

Wanneer nu de vraag gesteld wordt, of Smith zelf in The Theory of Moral
Sentiments onderscheid maakt tussen enerzijds een algemene sympathy-theorie
en anderzijds een bijzondere sympathy-theorie die op de commercial society
betrekking heeft, dan moet het antwoord ontkennend luiden. Het onderscheid
is door ons geconstrueerd om te articuleren dat (1) zowel het algemene als het
bijzondere van de comrnunicatie- en concurrentie-processen volgens het
beginseJ van mutual sympathy in Smith's sympathy-theorie aanwezig is en met
elkaar interfereert, en (2) deze theorie op een specifieke maatschappijvorm
gericht is, te weten: de commercial society. Het zou wellicht Smith's werk
meer recht doen, als we in plaats van het onderscheid algemene en bijzondere
sympathy-theorie te hanteren op de teleologische ondertoon van Smith's
moraalfilosofie hadden gewezen, namelijk dat mens en samenleving gericht
zijn op volledige ontplooiing van de natuurlijke neiging tot mutual sympathy.
Het onderscheid algemene en bijzondere sympathy-theorie staat, mits goed
gemterpreteerd, niet op gespannen voet met het teleologisch karakter van
Smith's filosofie. Het bood ons juist de mogelijkheid om dat teleologische
karakter op een voor ons relevante wijze voor het voetlicht te krijgen.

In voorgaande paragrafen hebben we gezien, hoe Smith de lezer aan de hand
van vele voorbeelden en situatieschetsen tot het inzicht probeert te brengen dat
(1) de mens een natuurlijke drang naar mutual sympathy heeft, en (2) met de
communicatie en de concurrentie van mutual sympathy een basispatroon van
waarden is meegegeven. De bijzondere positie van het rechtvaardigheidsbegin-
sel in dat stelsel van grondwaarden is eveneens aan de orde geweest. Recht-
vaardigheid bleek de minimumvoorwaarde te zijn voor samenleven ofweI voor
menselijk leven. Het is interessant om vast te stellen dat Smith bij deze
constatering de blik richt op de wereld van de handelaren en de kooplieden,
een commercial society in nucleo, en deze wereld als voorbeeld noemt voor
een maatschappij waarin vrijheid van handelen heerst en rechtvaardigheid
gewaarborgd is.

In deze paragraaf over mutual sympathy en de commercial society is
Smith's Icijk op de negatieve invloed van rijkdom op de morele gevoelens
behandeld. Er is uiteengezet dat Smith onderscheid maakt tussen de in de
traditionele ethiek verwoorde levenshouding van de zogeheten wijzen en
deugdzamen en de op welvaart en macht gerichte levenshouding van het gros
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van het yolk. In aansluiting daarop is besproken dat volgens Smith de laatste
levenshouding met de bijbehorende institutionele context de grondwaarden van
een goede sameoleving weerspiegelen. De voorbeelden die Smith geeft,
betreffen situaties en gedrag die in de eigentijdse commercial society dominant
aanwezig zijn en bovendien de toon zetten voor de verdere ontplooiing van
die maatschappij.

Verbreden we tot slot de blik van The Theory of Moral Sentiments naar de
historische beschouwingen van respectievelijk The Wealth of Nations, in het
bijzonder Boek m, en de Lectures of Jurisprudence, dan neemt de aIdaar
gehanteerde leer van de vier stadia elke twijfel omtrent onze interpretatie van
Smith's sympathy-theorie weg: de neiging tot mutual sympathy is wezenlijk
voor de mens; menselijke samenlevingen weerspiegelen die neiging in hun
processen, regels en instituties en hun historie getuigt van een immanente
tendens naar verdere ontplooiing van de mutual sympathy. In het licht van
Smith's moraalfilosofie kan de commercial society als het laatste stadium van
de geschiedenis worden beschouwd. Commercial society betekent niet aIleen
een maatschappij waarin economisch gedrag op grond van commerciele
overwegingen in de context van een markteconomie gestalte krijgt.· Het is,
zoaIs de uitdrukking commercial society aI aanduidt, bovenal een maatschappij
waarin in beginsel elke vorm van denken en handelen in het teken van de
commerce staat. Wij roepen hierbij in herinnering dat commerce bij Smith
(nog) niet onze enge betekenis van commercie heeft. Commerce betekent
verkeer en omgang met anderen, waarbij gevoelens worden gedeeld. Commer-
cial society staat dus voor de maatschappij waarin uiteindelijk aile levenssfe-
ren, ook de economische, in het teken van mutual sympathy staan. Met deze
betekenis van commercial society voor ogen behoeft het geen toelichting dat
Smith de mercantilistische en fysiocratische theorien over de commercial
society inadequaat yond: in elk van genoernde theorieen werd een sociaal-
economische ordening voorgesteld waarin het beginsel van mutual sympathy
niet volledig tot gelding kon komen.





IV Invisible hand en mutual sympathy

In the eighteenth century, students of government sought to
devise policies that would achieve a pre-ordained social pattern
and lead to an increase in national wealth. Adam Smith altered
the nature of the inquiry by asking a different question. He
speculated on how a nation of autonomous individuals, each
seeking to increase his own wealth and well-being, could pro-
duce an overall order that was no part of anyone's intention. The
answers to this question spawned what we now recognize as
economic science.

(O'Driscoll, O. en M. Rizzo, The Economics of Time & Igno-
rance, Oxford, 1985, pp. 229-230)

InIeiding

De vrije markteconomie is een utopie. Zij vormt een wenkend perspectief dat
oplicht als de wordende commercial society begrepen wordt als de laatste fase
in het evolutionaire proces waarin mens en maatschappij, conform de natuur-
lijke drang van de mens tot mutual sympathy, tot volledige ontplooiing komen.
Dit is het beeld dat wij voor ogen dienen te houden, wanneer wij Smith's
uiteenzettingen over economie en economische orde interpreteren.

Economisch handelen moet volgens Smith tegen de achtergrond van de
natuurlijke neiging van de mens tot mutual sympathy worden verstaan. Tegen
de achtergrond van deze wetenschap zullen we in dit hoofdstuk nader ingaan
op een aantal begrippen en ideeen uit The Wealth of Nations die Schumpeter
en vele auteurs na hem uitgelegd hebben als een anticipatie op de walra-
siaanse algemene evenwichtsanalyse. De aandacht zal in het bijzonder gericht
zijn op de idee van de invisible hand en, in het verlengde daarvan, op het
begrippenpaar natural price en market price. 1

Het hoofdstuk bestaat uit vijf paragrafen. Paragraaf 1 opent met de vraag of
er niet een te hoge prijs wordt betaald voor het bewijs van de walrasiaanse
evenwichtstheoretici, dat Smith's intuitieve ideeen omtrent een zelfregulerende
markteconomie tot een consistente en coherente economisch-wetenschappelijke
theorie uitgewerkt kunnen worden. De prijs voor dat bewijs is narnelijk dat
erkend wordt dat Smith ten onrechte meende dat hij het zelfregulerend vermo-
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gen van reele markteconomieen beschreef. Paragraaf 1 van dit hoofdstuk laat
aan de hand van tekstfragmenten uit Smith's werk zien dat voor deze auteur
werkelijkheidbetrokkenheid een wezenlijke voorwaarde voor goede weten-
schap was. Verder wordt gedemonstreerd dat deze regel voor wetenschappelijk
onderzoek nauw samenhangt met de inhoudelijke uitgangspunten van Smith's
filosofie, en daardoor de context van de traditionele methodologische discussie
over toetsingsprocedures voor wetenschappelijke kennis overstijgt.

De tweede en de derde paragraaf zijn aan de uitdrukking invisible hand
gewijd. In paragraaf 2 staat de vraag naar het interpretatiekader centraal. Berst
worden de twee gangbare interpretatiekaders besproken, te weten (1) het
economisch-wetenschappelijke kader met de walrasiaanse algemene even-
wichtstheorie als referentiepunt, en (2) het moraalfilosofisch kader dat Smith
een theistische of deistische optiek op de wereld toedicht. Vervolgens zal een
alternatieve benadering worden gepresenteerd, die enerzijds aansluit bij de
opvatting dat bij Smith het economisch denken een integraal onderdeel is van
de moraalfilosfie, maar anderzijds de veronderstelling afwijst dat Smith een
theistische of deistische optiek had.

Paragraaf 3 bespreekt de tekstfragmenten uit respectievelijk de History of
Economic Analysis, The Theory of Moral Sentiments en The Wealth of Na-
tions, waarin Smith de uitdrukking invisible hand gebruikt. Het doel van dit
onderzoek is tweeledig. Naast een demonstratie dat Smith's invisible hand Diet
op het algemeen evenwichtscheppend prijsmechanisme van de economische
wetenschap anticipeert, geeft de paragraaf een proeve van een alternatieve
interpretatie die bij de sympathy-theorie aansluit.

De vierde en de vijfde paragraaf verplaatsen de aandacht naar hoofdstuk vii
van Boek I uit The Wealth of Nations. Dit hoofdstuk met de titel Of the
Natural and Market Price of Commodities is volgens Schumpeters History of
Economic Analysis het hoogtepunt van Smith's economische analyse. Het zou
anticiperen op de walrasiaanse algemene evenwichtstheorie. Paragraaf 4 opent
met een algemene beschouwing van genoemd hoofdstuk. Onderzocht wordt,
hoe Smith de begrippen natural price en market price definieert. Het hoofd-
stuk blijkt inderdaad een hoogtepunt in Smith's economische analyse te zijn:
Smith laat zien hoe een markteconomie met behulp van de begrippen natural
price en market price als een zelfregulerend systeem kan worden opgcvat. De
passages over de natural price en de market price maken echter eveneens
duidelijk dat hier evenmin als in de invisible hand-passages op de walrasiaan-
se algemene evenwichtstheorie geanticipeerd wordt.

Paragraaf 5 presenteert een nieuwe interpretatie van de natural en de
market price vanuit de optiek van de sympathy-theorie. Met deze herinterpre-
tatie wordt een van de hoofdproblemen van de altematieve Smith-interpretatie
opgelost: de tekstfragmenten die traditioneel als bet bewijs voor Smith's
anticipatie op de algemene evenwichtsanalyse worden gezien, komen beter tot
hun recht als zij als een integraal onderdeel van Smith's sympathy-benadering
van mens en maatschappij worden verstaan.
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1 De prijs van wetenschappelijke roem

De Nobelprijswinnaar Tobin stelt in zijn artikel Theoretical Issues in Macro-
economics, dat de invisible hand een van de grootste ideeen uit de intellectue-
Ie geschiedenis is, die zowel het economisch-politieke als het economisch-
wetenschappelijk denken tot op de dag van vandaag bezig houdt.

The invisible hand is one of the Great Ideas of intellectual history. According to
Smith, market competition transmutes selfish and myopic individual actions into the
wealth of nations .... Central direction is not necessary. The system demands of its
participants neither altruism nor omniscience. Natural self-interest is enough motiva-
tion; everyday local observation is enough information. All that is required of the
participants is respect for property rights and contractual obligations. All that is
required of government is to establish and enforce those laws and to defend the
society against internal and external enemies. Government interferences in markets
are generally inefficient because they prevent individuals from making mutually and
socially beneficial trades and contracts.'

Deze belangstelling voor Smith's stelling dat een zichzelf regulerende markt-
economie zowel vanuit individueel als vanuit sociaal perspectief boven andere
economische systemen te verkiezen is, vormt op zichzelf al een goede reden
om de vraag naar Smith's begrip van de zogeheten invisible hand levend te
houden. De opkomst van de school der walrasiaanse algemene evenwichts-
theoretici heeft echter die vraag extra actueel gemaakt, zo zouden we mede
op grond van Tobin's artikel kunnen concluderen:

The task of giving rigour and precision to the relation of our individual actions and
aggregate outcomes has engaged the best minds of our profession, including Walras,
Pareto, Hicks, Samuelson, Debreu and Arrow. The propositions that survived this
process are more complicated and more limited than the conjectures of earlier writers
and the extravagant claims of the ideology .... Where does the modem version of the
theory [d.w.z. de walrasiaanse algemene evenwichtstheorie] leave the Invisible Hand?
Two quite opposite responses are conceivable. On the one hand there is the good
news: the intuitions of Adam Smith and many later writers can indeed be rigorously
formulated and proved. The bad news is that the theorems depend on a host of
conditions, many of dubious realism .... The modem version might be taken to refute,
not to support, the applicability of invisible hand propositions to real-world econo-
rnies.'

De walrasiaanse algemene evenwichtstheoretici zijn, aldus Tobin, erin ge-
slaagd Smith's theorie van de vrije markteconomie in een wiskundig model
te vertalen en op basis daarvan de bestaansmogelijkheid van een algemeen
evenwicht te bewijzen. Dezelfde bewerking van Smith's theorie, zo lezen we
verder bij Tobin, toont echter ook aan dat de tot algemeen evenwicht leidende
invisible hand zulke stringente voorwaarden aan de markteconomie stelt dat
een toepassing op reele markteconomieen vrijwel uitgesloten moet worden.

Dit laatste moet eenieder die enigszins met Smith's werk bekend is tot
nadenken stemmen. Het is namelijk kenmerkend voor deze auteur dat zijn
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beschouwingen over mens en maatschappij aan reeel gedrag en reele maat-
schappelijke processen refereren en daaraan mede orientatie willen bieden. De
demonstratie die voorgaand hoofdstuk ons dienaangaande met betrekking tot
The Theory of Moral Sentiments heeft gegeven, is exemplarisch voor het hele
werk van Smith.

Wellicht zullen sommige economen van de walrasiaanse school het als een
extra bewijs van hun gelijk in de scholenstrijd beschouwen, dat hun school
erin geslaagd is een wetenschappelijk bewijs te leveren van Smith's stelling
dat een zelfregulerende markteconomie zowel vanuit individueel als vanuit
sociaal perspectief boven andere economische systemen te verkiezen is. De
keerzijde van dat succes, namelijk dat de vertaling van Smith's economisch
denken in de walrasiaanse theorie tot gevolg heeft gehad dat toepassing op
reele markteconomieen niet meer mogelijk is, kan echter voor wie enigszins
met Smith's werk bekend is, nauwelijks acceptabel zijn.

Om goed te begrijpen hoe belangrijk de werkelijkheidsbetrokkenheid van
de analyse in de optiek van Smith is, moeten we nader ingaan op wat in voor-
gaand hoofdstuk over zijn ken- en wetenschapsleer is opgemerkt. Vooruitlo-
pend op deze uiteenzetting elders in dit hoofdstuk, is het goed om bier al aan
de hand van vier passages uit respectievelijk de Lectures of Jurisprudence,
The History of Astronomy, The Wealth of Nations en The Theory of Moral
Sentiments na te gaan, hoe Smith stelling neemt tegen allerlei onderzoeksprak-
tijken die tot abstractie en vervreemding van het reele handelen en van de
reele maatschappelijke processen voeren.

De eerste passage is ontleend aan de Introduction tot de Lectures of Juris-
prudence uit 1766, waarin Smith een overzicht geeft van de belangrijkste tot
dan toe verschenen publicaties op het gebied van de rechtsfilosofie. Hij laat
zich daarbij nogal negatief uit over Pufendorf. Deze zou in zijn poging
Hobbes' theorie van de Leviathan te weerleggen eveneens aan een zogeheten
natuurtoestand refereren en door die abstractie zijn filosofie van elke zin
beroven.

The divines thought themselves obliged to oppose this [d.w.z. Hobbes'; IPJ
pernicious doctrine concerning virtue, and attacked it by endeavouring to shew that
a state of nature was not a state of war but that society might subsist, ... , without civil
institutions. They endeavoured to shew that man in this state has certain rights
belonging to him, such a right to his body, to the fruits of his labour, and the
fulfilling of contracts. With this design Puffendorf wrote his large treatise. The sole
intention of the first part of it was to confute Hobbes, tho' it in reality serves no
purpose to treat of the laws which would take place in a state of nature, or by what
means succession to property was carried on, as there is no such state existing.'

Kortom, naar Smith's oordeel is het zinloos om bijvoorbeeld een rechtsfiloso-
fisch onderzoek te verrichten als dat betrekking heeft op een abstracte toestand
als de ~atuurtoestand. Niet aileen Smith's rechtsfilosofisch, maar ook zijn
economisch onderzoek refereert voortdurend, net zoals dat in The Theory of
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Moral Sentiments gebeurt, aan concrete situaties. De reden daarvan is na de
bespreking van Smith's sympathy-theorie in voorgaand hoofdstuk duidelijk:
in Smith's optiek liggen denken en handelen ingebed in de concrete communi-
catie- en concurrentieprocessen van mutual sympathy met als sedimenten:
gebruiken, regeis en wetten. Dit betekent dat een adequate analyse inzake
mens en maatschappij volgens Smith steeds in relatie tot de concrete maat-
schappelijke situaties uitgevoerd en begrepen wordt. In aansluiting op wat in
hoofdstuk ill is opgemerkt over de betekenis van het voortdurende refereren
door Smith aan concrete situaties, moet dan ook met betrekking tot de vele
verwijzingen in The Wealth of Nations naar specifieke sociaal-economische
situaties uit heden of verleden worden gesteld, dat dit beslist geen illustratieve
uitweidingen zijn. Derhalve heeft Hollander het niet bij het rechte eind ais hij
stelt dat die verwijzingen voor de eigenlijke economische analyse niet relevant
zijn en daarvan gescheiden zouden kunnen worden.'

De tweede passage, die ontleend is aan The History of Astronomy, handelt
over een vorm van abstractie en vervreemding die onderzoekers vrijwel
ongemerkt overkomt, als zij zozeer in de ban van een theorie raken dat zij hun
aanvankelijke orientatie op de werkelijkheid verliezen en de betreffende
theorie als substituut voor de werkelijkheid gaat fungeren. De betreffende
passage, die al eerder bij de bespreking van Smith's visie op kennis en
wetenschap in hoofdstuk ill is genoemd, vormt het slot van Smith's beschou-
wing over de geschiedenis van de astronomie en laat zien, hoe Smith bij de
bespreking van het nieuwe newtoniaanse tijdperk in de astronomie z6 geboeid
is door Newtons theorie, dat hij bijna zelf slachtoffer van dat substitutieproces
werd.

And even we, while we have been endeavouring to represent all philosophical
systems as mere inventions of the imagination, to connect together the otherwise
disjointed and discordant phaenomena of nature, have insensibly been drawn in, to
make use of language expressing the connecting principles of this one, as if they
were the real chains which Nature makes use of to bind together her several opera-
tions. Can we wonder then, that it should have gained the general and complete
approbation of mankind, and that it should now be considered, not as an attempt to
connect in the imagination the phaenomena of the Heavens, but as the greatest
discovery that ever was made by man, the discovery of an immense chain of the most
important and sublime truths, all closely connected together, by one capital fact, of
the reality of which we have daily experience.t

Uit het citaat blijkt dat Smith eraan hecht dat wetenschap betrokken is op de
werkelijkheidservaring van alledag en dat wetenschap een rol te vervullen
heeft in de structuring van die ervaring, waarbij steeds duidelijk dient te zijn
dat het bij die structurering om een constructie gaat, die in de processen van
alledaagse werkelijkheidservaring niet meer dan een ondersteunende rol mag
vervullen en die processen zeker niet moet proberen te vervangen.

De derde passage is ontleend aan The Wealth of Nations. Zij illustreert hoe
voorzichtig onderzoekers moeten zijn bij het gebruik van analogieen, omdat
via die analogieen denkbeelden van een ander wetenschappelijk discours
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worden overgenomen die een adequate betrokkenheid op de realiteit van het
te onderzoeken object kunnen blokkeren. In de betreffende passage bespreekt
Smith de bijdrage van de fysiocraten aan het discours over de nature and
causes of the wealth of nations, ofwel de Political Oeconomy.' Smith prijst
het werk van de fysiocraten, maar stelt tegelijktijd een belangrijk punt van
kritiek aan de orde, namelijk dat met name Quesnay zich via zijn genees-
kunde-achtergrond tot een starre houding inzake de wenselijke inrichting van
een markteconomie heeft laten verleiden.

Some speculative physicians seem to have imagined that the health of the human
body could be preserved only by a certain precise regimen of diet and exercise, of
which every, the smallest, violation necessarily occasioned some degree of disease
or disorder proportioned to the degree of the violation. Experience, however, would
seem to show that the human body frequently preserves, to all appearance at least,
the most perfect state of health under a vast variety of different regimens; even under
some which are generally believed to be very far from perfectly wholesome. But the
healthful state of the human body, it would seem, contains in itself some unknown
principle of preservation, capable either of preventing or of correcting, in many
respects, the bad effects even of a very faulty regimen. Mr. Quesnai, who was
himself a physician, and a very speculative physician, seems to have entertained a
notion of the same kind concerning the political body, and to have imagined that it
would thrive and prosper only under a certain precise regimen, the exact regimen of
perfect liberty and perfect justice. He seems not to have considered that in the
political body, the natural effort which every man is continually making to better his
own condition, is a principle of preservation capable of preventing and correcting, in
many respects, the bad effects of a political oeconomy, in some degree, both partial
and oppressive. Such a political oeconomy, though it no doubt retards more or less,
is not always capable of stopping altogether the natural progress of a nation towards
wealth and prosperity, and stilI less making it to go backwards. If a nation could not
prosper without the enjoyment of perfect liberty and perfect justice, there is not in
the world a nation which could ever have prospered. In the political body, however,
the wisdom of nature has fortunately made ample provision for remedying many of
the bad effects of the folly and injustice of man; in the same manner as it has done
in the natural body, for remedying those of his sloth and intemperance. 8

Quesnay, aldus Smith in dit citaat, was geschoold in de geneeskunst en
transponeerde een bepaalde stijl van medisch denken naar de economie.
Daardoor zag Quesnay een economie als een organisme dat slechts onder zeer
strikte voorwaarden levensvatbaar was. Hij verstond de economie niet als een
samenspel van individuele actoren die hun gedrag in relatieve autonomie
gestalte geven. Quesnay bleef door zijn geneeskundige achtergrond verstoken
van de idee dat reele economieen een interne dynarniek met een eigen leerver-
mogen hebben.

De vierde passage tot slot is ontleend aan The Theory of Moral Sentiments.
Zij kan als een waarschuwing gezien worden om bij de analyse van gedrag
of van maatschappelijke processen niet in functionalistisch denken te verval-
len. De imponerende functionaliteit van bijvoorbeeld gedrag verleidt ons
gemakkelijk tot abstractie van het concrete gedrag, waardoor niet langer de
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duiding van gedrag in de sociale context de basis voor begrip en verklaring
is, maar de waargenomen functionaliteit van dat gedrag.

In every part of the universe we observe means adjusted with the nicest artifice
to the ends which they are intended to produce; and in the mechanism of a plant, or
animal body, admire how every thing is contrived for advancing the two great
purposes of nature, the support of the individual, and the propagation of the species.
But in these, and in all such objects, we still distinguish the efficient from the final
cause of their several motions and organizations .... But though, in accounting for the
operations of bodies, we never fail to distinguish in this manner the efficient from the
final cause, in accounting for those of the mind we are very apt to confound these
two different things with one another. When by natural principles we are led to
advance those ends, which a refined and enlightened reason would recommand to us,
we are very apt to impute to that reason, ..., the sentiments and actions by which we
advance those ends ...9

Kortom, het verklaren van menselijk gedrag of van maatschappelijke proces-
sen als het resultaat van welbewuste doel-middel afwegingen bij de actoren,
wordt door Smith afgewezen. De onderzoeker die deze functionalistische
benadering hanteert, maakt in de optiek van Smith een categorieenfout: hij
behandelt de waargenomen functionaliteit niet als een element in de communi-
catie en de concurrentie van mutual sympathy; hij draait de verhouding tussen
sympathy en functionaliteit om en verstaat sympathy als een instrument of doel
van de op doel-middel rationaliteit gerichte actor.

Ben auteur als Myers wijst er eveneens op dat de werkelijkheidsbetrokkenheid
van wetenschap voor Smith steeds erg belangrijk is geweest. Genoemde auteur
noemt Smith een realist en kenschetst zijn wetenschapsopvatting als empiris-
tisch." Het is echter de vraag of Smith's begrip van werkelijkheidsbetrok-
kenheid met dergelijke kwalificaties goed uit de verf komt, te meer daar
termen als realisme en empiricisme al bij voorbaat erg beladen zijn door de
vele wetenschapsftlosofische discussies over realisme versus nominalisme,
realisme versus positivisme, of empirisme versus rationalisme. Zoals in
hoofdstuk ill al is aangegeven, moeten we Smith's pleidooi voor een werke-
lijkheidsbetrokken wetenschap verstaan als een pleidooi voor een wetenschap
die zich weliswaar door haar professionele en systematische aanpak van de
alledaagse kennisverwervingsprocessen onderscheidt, maar er niet wezenlijk
ervan verschilt. Dit laatste betekent dat wetenschap als proces verbonden is
en verbonden moet blijven met de alledaagse handelingspraktijk van mensen
die, zoals wij inmiddels weten, bij Smith een sociale praktijk is, dat wil
zeggen: een praktijk die wegens haar intersubjectieve karakter het individuele
denken en handelen overstijgt. De gerichtheid van wetenschap op de sociale
handelingspraktijk is voor Smith een principiele zaak, omdat die praktijk de
oorsprong en de drager is van aIle menselijk denken en handelen. De alledaag-
se praktijk belichaamt enerzijds het menselijke denk- en handelingskader en
vormt anderzijds de neerslag van denken en handelen.
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Vatten we de bespreking van de boven geciteerde passages uit respectievelijk
de Lectures of Jurisprudence, The History of Astronomy, The Wealth of
Nations en The Theory of Moral Sentiments samen, dan luidt de conc1usie dat
een op de walrasiaanse algemene evenwichtsanalyse geente economische
wetenschap niet met Smith's gedachtengoed strookt. Smith's kijk op weten-
schap staat haaks op de reductie van het begrijpen en het verklaren van de
economie tot een functionalistische analyse, waarbij gedrag en sociaal-econo-
mische processen tot de doel-middel rationaliteit van atomistische actoren
herleid worden.

Ben economische wetenschap die dit functionalistisch uitgangspunt hanteert,
is voor Smith niet aanvaardbaar, omdat zij methodisch noch inhoudelijk
ruimte voor de idee laat dat alle denken en handelen, dus ook het wetenschap-
pelijke, uiteindelijk in de alledaagse sociale handelingspraktijk wortelt en
daarin haar bevestiging vindt. De relatieve autonomie van de economische
wetenschap ten opzichte het alledaagse kennen is in het functionalisme van
de walrasiaanse algemene evenwichtsanalyse in een volledige autonomie
ontaard; de economie is niet langer op haar eigenlijke doel gericht, namelijk
een bijdrage te leveren aan de begripsvorming in de samenleving omtrent de
gebruiken, de gewoonten, de regels en de wetten die er ten aanzien van de
produktie en de verdeling van goederen en diensten bestaan.

De veel gehoorde kritiek op de economisch-wetenschappelijke theorie dat
zij niet met de reele economische processen strookt, moet naar onze mening
in relatie tot de volledige autonomie van de functionalistische analyse begrepen
worden. In tegenstelling tot wat in wetenschappelijke kring veelal wordt ge-
dacht, heeft de kritiek op het geringe realiteitsgehalte van de economie namelijk
geen betrekking op een mogelijk tekort schieten van de theorie ten opzichte
van methodologische criteria zoals verificatie of falsificatie. Als bijvoorbeeld
een auteur als Kuttner in Dialogue de economische theorie kritiseert wegens
de geringe werkelijkheidsbetrokkenheid, dan stelt hij eigenlijk het probleem
aan de orde dat de economische wetenschap van de alledaagse handelingsprak-
tijk vervreemd is en beelden van de economie oplevert die de samenleving niet
herkent en die haar niet tot steun zijn in de alledaagse handelingspraktijk."
In het verlengde van Smith's werk zouden we hier kunnen stellen dat een
economische wetenschap die van een atomistische en rationalistische rnensop-
vatting uitgaat, zichzelf en de samenleving voortdurend tot categorieenfouten
verleidt. De atomistische en rationalistische mensopvatting suggereert namelijk
dat het goed is om sociaal-economische vraagstukken, dat wil zeggen communi-
catie- en concurrentieproblemen in de alledaagse sociale handelingspraktijk,
te behandelen alsof het exteme verstoringen van een systeem van rationeel op
elkaar en de omgeving reagerende individuen betreft.

Om misverstanden te voorkomen zij bier uitdrukkelijk gesteld, dat Smith
zeker niet afwijzend zou staan tegenover de inspanning als zodanig van de
walrasiaanse algemene evenwichts-theoretici een beeld te schetsen van de
syste~ati~k .van een markteconomie en een demonstratie te geven van de
functionaliteit van de markteconomie. Zo hebben we in voorgaand hoofdstuk
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gezien, dat Smith ook zelf aan het aspect van functionaliteit aandacht besteedt
en zijn eigen moraalfilosofisch betoog met verwijzingen naar de functionaliteit
van bijvoorbeeld de strikte handhaving van het rechtvaardigheidsbeginsel
ondersteunt. We kunnen zelfs aan de hand van bijvoorbeeld het onderstaande
citaat vaststellen dat Smith een zekere abstractie niet schuwt, wanneer het
erom gaat het publiek tot een positieve houding ten opzichte van de samen-
leving te motiveren:

That the tendency of virtue to promote. and of vice to disturb the order of society.
when we consider it coolly and philosophically. reflects a very great beauty upon the
one. and a very great deformity upon the other, cannot, ...• be called in question.
Human society, when we contemplate it in a certain abstract and philosophical light,
appears like a great, an immense machine, whose regular and harmonious movements
produce a thousand agreeable effects."

Voor Smith zou de walrasiaanse algemene evenwichtsanalyse dus niet wegens
de aandacht voor de functionaliteit van de markteconomie, maar wegens de
functionalistische onderzoekstiji onaanvaardbaar zijn. Dit betekent overigens
dat ook auteurs als Bastiat en Jevons een interpretatiefout maakten, toen zij
in Smith's werk een duidelijk uitgewerkte, op de mechanica georienteerde
vorm van economisch denken meenden aan te treffen."

De kritiek die Smith op Hobbes' en Pufendorfs mens- en maatschappij-
analyse had, snijdt met betrekking tot het functionalisme van de gangbare
economische analyse nog steeds hout. Het bezwaar dat Smith tegen de analyse
van Hobbes en Pufendorf had, was dat sympathy verkeerd - namelijk functio-
nalistisch - werd gemterpreteerd en dat bijgevolg aIle menselijke ervaringen
met inbegrip van het sympathy-gevoel als een manifestatie van het functiona-
listisch opgevatte eigenbelang werden verstaan:

That whole account of human nature, .... which deduces all sentiments and affections
from self-love, which has made much noise in the world, but which, so far as I know.
has never yet fully and distinctly explained. seems to me to have arisen from some
confused misapprehension of the system of sympathy."

Concluderend kunnen we steIlen, dat Smith's eis dat wetenschap op de
alledaagse werkelijkheid betrokken dient te zijn, nauw verband houdt met zijn
opvatting dat mensen in de alledaagse interactie met elkaar hun denken en
handelen, ja zelfs hun zelfbewustzijn, vorm geven. Sympathy verwijst bij
Smith naar een v66r-rationele verbondenheid van mensen met elkaar en is
daardoor als natuurlijke neiging van de mens van een geheel andere orde dan
eigenbelang of welwillendheid jegens anderen. Ben verklaring van gedrag in
termen van een herleiding naar bijvoorbeeld eigenbelang is dus bij Smith
altijd een onvolledige verklaring, als dat eigenbelang niet in de concrete
sociale context begrepen wordt, waarin het zich manifesteert.

In de volgende paragrafen wordt onderzocht welk nieuw licht Smith's
begrip van de menselijke neiging tot sympathy werpt op de figuur van de
invisible hand en het begrlppenpaar natural price en market price.
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2 De invisible hand: een voorgegeven onzichtbare macht, een
economische natuurwet?

Aangezien het niet gebruikelijk is om de figuur van de invisible hand vanuit
de sympathy-theorie te belichten, wordt in deze paragraaf eerst aandacht
besteed aan twee gangbare benaderingen van die figuur, zodat duidelijk wordt
waarom deze nieuwe poging tot interpretatie van Smith's figuur van de
invisible hand ondernomen wordt.

De eerste benadering betreft de economisch-wetenschappelijke en meer in het
bijzonder de walrasiaanse benadering van de invisible hand. Vanuit het
walrasiaans perspectief staat de invisible hand voor het algemeen evenwicht-
scheppend prijsmechanisme. Aangezien het begrip prijsmechanisme in de
literatuur niet steeds in dezelfde betekenis wordt gebruikt, is het goed om hier
nog eens na te gaan wat in het walrasiaanse perspectief doorgaans met dat
mechanisme bedoeld wordt. We richten ons daartoe op Schumpeters History
of Economic Analysis, want naar dit werk wordt veelal verwezen als Smith als
een voorloper van de (walrasiaanse) algemene evenwichtstheorie wordt
voorgesteld. IS

Bij Schumpeter lezen we over Smith's Wealth of Nations:

The rudimentary equilibrium theory of Chapter 7, by far the best piece of econo-
mic theory turned out by A. Smith, in fact points toward Say and, through the latter's
work, to Walras. The purely theoretical developments of the nineteenth century
consist to a considerable degree in improvements upon it.16

De stelling dat Smith's evenwichtstheorie op Walras' algemene evenwichts-
theorie anticipeert en dus vanuit het walrasiaanse perspectief gemterpreteerd
kan worden, veronderstelt dat Smith's theorie een zelfde grondstructuur heeft
als die van Walras.17Schumpeter beschrijft de walrasiaanse algemene even-
wichtstheorie als het

... system of the conditions or relations (equations) that are to determine the equili-
brium values of all the economic variables, to wit: the prices of all products and
factors and the quantities of these products and factors that would be bought, in
perfect equilibrium and pure competition, by all the households and firms. 18

Zouden we enkel op dit citaat afgaan, dan zou de conc1usiemoeten luiden dat
de walrasiaanse algemene evenwichtsanalyse zich enkel bezig houdt met het
vraagstuk van de existentie en de bepaaldheid van het algemene evenwicht bij
volledige mededinging. Een algemeen evenwichtscheppend prijsmechanisme
wordt in het citaat niet verondersteld, tenzij dit mechanisme met het uitgangs-
punt van volledige mededinging impliciet is meegegeven. Oat dit laatste
daadwerkelijk het geval is, blijkt uit de passages waarin Schumpeter naast het
vraagstuk van de existentie en de bepaaldheid van het algemene evenwicht
een tweede vraag in de algemene evenwichtsanalyse onderscheidt, namelijk
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of het evenwicht stabiel is. Schumpeters bespreking van het stabiliteitsonder-
zoek laat zien dat ervan uitgegaan wordt dat de actoren zich bij afwijkingen
van het algemene evenwicht laten leiden door een instantie die, net zoals de
veilingmeester op de beurs, de actoren via het roepen van steeds nieuwe
prijzen terugvoert naar de prijs waarbij handel tot het ruimen van de markt
leidt. De volgende passage moge dit illustreren.

... he [Walras; JP] tried to build up an equilibrium state ab ovo in the manner in
which it would be built. if smooth and instantaneous adaptation of all existing goods
and processes, to the conditions obtaining at the moment, were feasible. His house-
holds do not purchase consumers' goods or sell productive services outright. Nor do
his firms (entrepreneurs) purchase productive services and offer products outright.
They all merely declare what they would respectively buy and sell (produce) at prices
cries au hasard, that is, announced experimentally by some agent in the market, and
are free to change their minds if these prices do not tum out to be the equilibrium
prices: other prices are thereupon announced, other declarations of willingness to buy
or sell (and to produce) are written down on bons - pieces of paper that do not carry
any obligation - until equilibrium values emerge, namely prices such that no demand
willing to pay them and no supply willing to accept them remain unsatisfied. And the
only mechanism of reaction to these variations of experimental prices that Walras
recognizes is to raise the prices of commodities or services, the demand for which
at these prices is greater than the supply, and to reduce the prices of commodities or
services, the supply of which at these prices is greater than the demand."

Onder verwijzing naar deze passage uit de History of Economic Analysis en
het additionele gegeven dat Walras bij de uitdrukkingen cries au hasard en
bons aan de beurs refereerde, zouden we nu kunnen stellen dat de figuur van
de veilingmeester het walrasiaanse equivalent van de invisible hand is, mits
het een veilingmeester betreft, die aIle markten simultaan coordineert. Alhoe-
weI de vergelijking tussen de de invisible hand en de veilingmeester erg voor
de hand ligt, treffen we deze bij Schumpeter niet aan. Deze doet zelf geen
enkele poging om een verband te leggen tussen Smith's invisible hand en de
walrasiaanse algemene evenwichtstheorie.

Schumpeter kent weinig of geen waarde toe aan Smith's figuur van de
invisible hand, als het om de geschiedenis van de economische analyse gaat.
In de History of Economic Analysis spreekt hij slechts een keer terloops over
de invisible hand en weI als de doctrine of the invisible hand, wat in zijn
wetenschapsopvatting betekent dat het geen economisch-wetenschappelijk
concept betreft en dus voor de geschiedenis van de economische analyse niet
of nauwelijks relevant is.20

Ben tweede verklaring voor het feit dat een vergelijking tussen de idee van
de invisible hand en de walrasiaanse algemene evenwichtsanalyse voor
Schumpeter weinig zinvol is geweest, treffen we aan in de kanttekening die
de auteur bij zijn beschrijving van Walras' algemene evenwichtstheorie maakt.

... I have spoken of prices 'that would be paid in perfect equilibrium and pure
competition.' This manner of speaking is not Walrasian: Walras, much like J.B.
Clark, conceived these equilibrium prices to be, normally. the actual level around
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which prices oscillate in real life, which involves a claim that I do not wish to
make."

In dit citaat merkt Schumpeter eerst op dat Walras de voorwaarden van
perfect equilibrium en pure competition niet noemt, om 'vervolgens daaraan
toe te voegen dat hij zich van WaIras' opvatting dat de algemene evenwichts-
theorie over reele markteconomieen handelt, distantieert. De algemene even-
wichtstheorie is in de ogen van Schumpeter uitdrukkelijk een louter formele
theorie, zodat het voor hem welhaast vanzelfsprekend is dat een vergelijking
met Smith's leer van de invisible hand, die over de coordinatie in reele
markteconomieen pretendeert te handelen, niet aan de orde is.22

.

Oat Smith's idee van de invisible hand mede wegens haar realiteitsaan-
spraak voor Schumpeter van een heel andere orde moet zijn geweest dan de
algemene evenwichts-analyse, wordt in zekere zin door het volgende citaat uit
de History of Economic Analysis bevestigd.

Like Clark, he [Walras; JP] used the analogy with the 'level' of a lake in order to
convey his idea - the old idea of A. Smith.23

In dat citaat signaleert Schumpeter een overeenkomst tussen Walras' bespre-
king van het prijsmechanisme in reele markteconomieen en de oude idee van
Smith dat een markteconomie zelfcorrigerend is en daarom de indruk wekt
door een onzichtbare hand gestuurd te worden.

In de paragrafen 4 en 5 zullen we in het kader van een onderzoek naar de
betekenis van het begrip natural price op Schumpeters vergelijking tussen
Walras en Smith terugkomen. Dan zal namelijk blijken dat het verschil tussen
Smith's benadering en die van Walras a la Schumpeter verder reikt dan het
feit dat in het ene geval voor een reele en in het andere geval voor een
formele analyse gekozen is. In de paragrafen 4 en 5 zal het onderzoek naar
Smith's begrip van de natuurlijke prijzen bevestigen wat in het voorgaande al
impliciet is aangeduid, namelijk dat het verschil tussen Smith en Walras a la
Schumpeter pas echt duidelijk wordt als beider mens- en maatschappijopvat-
ting in de beschouwing wordt betrokken.

Hier laten we het bij de uitspraak van Schumpeter en van de walrasianen
dat het walrasiaanse algemene evenwichtsonderzoek geen uitspraken wil doen
over de sociaal-economische coordinatie in reele markteconornieen. Dit is
namelijk al voldoende om te kunnen concluderen dat de walrasiaanse algemene
evenwichtsanalyse geen adequaat kader vormt voor de interpretatie van Smith's
uiteenzetting over gedragscoordinatie in reele markteconomieen. Niemand kan
immers serieus menen dat het rond de figuur van de veilingmeester georgani-
seerde onderzoek van de walrasianen een adequaat interpretatie-kader voor de
invisible hand-verklaring van maatschappe1ijke zelfregulatie vormt, terwijl
bekend is dat (I) Smith met de invisible hand op het fenomeen van de aan de
reele sociaal-economische processen immanente coordinatie van gedrag doelt,
en .~2).de ~~a~iaanse veilingmeester voor een specifiek axioma voor gedrags-
coordinatie 10 een formele analyse van het zogeheten algemene even wicht staat.
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De tweede benadering van de invisible hand, die veelvuldig bij de moraalfilo-
sofisch georienteerde auteurs voorkomt, veronderstelt bij Smith een zeker
theisme of deisme. Voor de volledigheid zij hierbij nogmaals opgemerkt, dat
er zowel in het theistische als in het deistische wereldbeeld, via de verwijzing
naar God, van uitgegaan wordt dat de loop der dingen aan de mens vooraf
gegeven is. Het theisme ziet in de gebeurtenissen de directe hand van God,
terwijl het deisme God op afstand plaatst door te veronderstellen dat God niet
direct in de wereld actief is, maar zijn orde in de vorm van natuurwetten bij
de schepping aan de wereld heeft meegeven."

Het uitgangspunt van de moraalfilosofisch georienteerde auteurs, dat
Smith's geschriften in hun eigen historische context begrepen moeten worden,
stemt overeen met onze eigen opstelling ten opzichte van Smith. De opvatting
dat Smith's werk een moraalfilosofische orientatie heeft, sluit eveneens aan
bij ooze interpretatie van Smith. Aangezien het in beide gevallen om overeen-
komsten op nogal fundamentele punten inzake de interpretatie van Smith's
werk gaat, ligt het voor de hand dat wij een grotere sympathie voor de
tweede, moraalfilosofische benadering van Smith's invisible hand hebben dan
met de eerste, namelijk de economisch-wetenschappelijke walrasiaanse bena-
dering." In het onderstaande zal echter blijken dat ook die tweede, moraal-
filosofische benadering afgewezen moet worden en wel wegens het veronder-
stelde thelsme of deisme.

In hoofdstuk illhebben we vastgesteld, dat een theistisch of deistisch georien-
teerd interpretatiekader geen recht doet aan de sympathy-theorie, noch aan
Smith's visie op religie en theologie. Gegeven de centrale plaats van het
sympathy-idee in Smith's moraalfilosofie ligt het voor de hand om hier, bij de
interpretatie van de invisible hand, evenmin een theistische of deistische
optiek bij Smith te veronderstellen. In de lijn van hoofdstuk ill wordt de
invisible hand in samenhang met Smith's sympathy-idee begrepen en weI als
een metafoor voor de coordinerende werking die er van de sympathy-commu-
nicatie uitgaat op het gedrag van de actoren.

In plaats van hoofdstuk III op het punt van Smith's visie op mens en
maatschappij te herhalen, zullen we ons standpunt dat er aan de invisible hand
geen theisme of deisme ten grondslag ligt, toelichten aan de hand van het
artikel Adam Smith's Four Invisible Hands van Ahmad uit 1990. Indit artikel
wordt de figuur van de invisible hand besproken vanuit een zeer terughoudend
verwoorde veronderstelling dat Smith de wereld vanuit een theistisch/deisti-
sche optiek benaderde." Ahmad suggereert dat uit het feit dat theistisch of
delstisch denken tot in de achttiende eeuw gangbaar was, geconc1udeerd zou
mogen worden dat deze vorm van denken eveneens bij Smith aanwezig zou
zijn." We gaan niet op deze suggestie in, omdat uit de teksten van Smith
moet blijken of deze een theistische of deistische kijk op mens en samen-
leving had.

We richten ons nu op de uitdrukkingen die Ahmad uit Smith's History of
Astronomy citeert om de stelling te onderbouwen dat het niet inconsistent is
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om in de verschillende invisible hands dezelfde Onzichtbare Macht (Invisible
Power) te lezen.

No doubt the functions performed by all these invisible hands are different, but they
are not inconsistent, since none of these functions is precluded by any other. All the
four invisible hands could, therefore, without inconsistency belong to the same
Invisible Power."

In combinatie met de eerder genoemde uitweiding van Ahmad over theisme
en deisme in zeventiende en achttiende eeuw suggereren de hoofdletters in de
uitdrukking Invisible Power opnieuw dat Smith een theistische of deistische
optiek had.

Ahmad betoogt dat de nogal eens geuite kritiek op Smith dat deze in zijn
uitspraken over de invisible hand niet consistent zou zijn geweest, geen hout
snijdt. Na de eerder geciteerde uitspraak dat de verschillende invisible hands
aan dezelfde Invisible Power kunnen worden toegeschreven, eindigt Ahmad
zijn artikel met de volgende conc1usie:

Hence the argument of this pa~er does not lend support to those looking for incon-
sistencies in Smith's writings.'

In de volgende paragraaf zal deze stelling van Ahmad bij lezing van de
invisible hand-passages worden bevestigd. Hier wordt echter aangetoond dat
Ahmad Smith verkeerd begrijpt, als bij bij de vraag naar de integrerende visie
van Smith op mens en samenleving naar een vermeend theisme of deisme
verwijst. De auteur Iijkt zelf ook zijn twijfels bij die verwijzing te hebben .

... let us consider the core, or common features, of these invisible hands - a question
of particular importance for those who ascribe an invisible-hand doctrine or philoso-
phy to Smith. It seems that there is little of substance in the core; in fact, there does
n~t ~proear to be any feature common to all of them. except. possibly. their theistic
ongm.

Dezelfde aarzeling hebben we eveneens kunnen vaststellen in de eerder
geciteerde slotalinea van Ahmads artikel en in het bijzonder in de volgende
passage:

All the four invisible hands could. ...• without inconsistency belong to the same
Invisible Power."

Vaag en welhaast cryptisch is de voetnoot bij deze Iaatste zin, terwijl deze
toch als toelichting bedoeld is:

Although not quite in the above sense. Smith does use the phrase "invisible and
designing power" only a few sentences before the passage we have quoted from his
"History of Astronomy." In fact the word "invisible" appears several times in this
essay in expressions such as "invisible causes." "chain of invisible objects," "invisible
chains." and "invisible beings."32
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Aandacht verdient tot slot, dat Ahmad in de bovenstaande citaten niet aIleen
met de nodige aarzeling aan Smith een thei'smeldei'sme toeschrijft, ondanks het
feit dat dit zijn uitgangspunt is, maar dat hij ook de vraag naar de gemeen-
schappelijke basis of de gemeenschappelijke kenmerken van de vier invisible
hands aIs niet erg relevant ter zijde wil schuiven. Dit laatste is des te merk-
waardiger aIs we in herinnering roepen, dat het doel van Ahmad is te laten
zien dat de verschillende invisible hands oiet inconsistent zijn en zelfs aan
eenzelfde onzichtbare macht toegeschreven kunnen worden. Bij deze doelstel-
ling hoort dat inzichtelijk wordt gemaakt hoe die invisible hands in Smith's
werk met elkaar verb and houden.

In de volgende paragraaf zull~n we vast stellen dat het in de invisible hand-
passages van The Theory of Moral Sentiments en The Wealth of Nations om
een en hetzelfde fenomeen gaat, namelijk dat het gedrag dat oorspronkelijk
aIleen door eigenbelang was ingegeven, als onderdeel van de maatschappelijke
processen eveneens het aIgemeen belang dient. Eigenbelang lijkt zodaoig
voorgeprogammeerd te zijn dat het nastreven van dat eigenbelang het belang
van allen dient. Dat Smith dit fenomeen niet theistisch of deistisch interpre-
teerde, wordt duidelijk als de idee van mutual sympathy in de beschouwing
wordt betrokken.

Ter voorbereiding op de interpretatie van de invisible hand-passages in de
volgende paragraaf onderzoeken we nu de context van de uitdrukkingen: invisi-
ble and designing power, invisible causes, chain of invisible objects, invisible
chains, en invisible beings. Dit onderzoek zal ons meer inzicht bieden in Smith' s
kijk op kennis en wetenschap. De conclusie zal zijn, dat Smith met voomoemde
uitdrukkingen niet aan een Onzichtbare Macht refereert. Ahmads suggestie dat
aan de invisible hand-passages een theistische of deistische kijk op mens en
maatschappij ten grondslag ligt, zal afgewezen worden. Zij draagt niet bij tot
beter begrip van wat Smith met de figuur van de invisible hand bedoelde; zij
bevestigt veeleer de bestaande misinterpretaties van die figuur.

We richten ons nu op Smith's essay over de leidende beginselen van weten-
schappelijk onderzoek: The Principles which lead and direct Philosophical
Enquiries; illustrated by the History of Astronomy, veelal afgekort tot The
History of Astronomy." Dit essay vormt namelijk de context waarin Smith
de uitdrukkingen: invisible and designing power, invisible causes, chain of
invisible objects, invisible chains, en invisible beings gebruikt.

Net zoals in de uiteenzetting over de sympathy-theorie in The Theory of Moral
Sentiments zoekt Smith in zijn verhandeling over de kennisleidende beginselen
aansluiting bij de aIledaagse ervaring en het bijbehorende taalgebruik.

Wonder, Surprise, and Admiration, are words which, though often confounded,
denote, in our language, sentiments that are indeed allied, but that are in some
respects different also, and distinct from one another. What is new and ~ingular,
excites that sentiment which, in strict propriety, is called Wonder; what 1S unex-
pected, Surprise; and what is great or beautiful, Admiration....
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It is the design of this Essay to consider particularly the nature and causes of each
of these sentiments, whose influence is of far wider extent than we should be apt
upon a careless view to imagine. 34

Smith laat zien op welke wijze kennis uiteindelijk in de alledaagse gevoelens
van verbazing (wonder), verrassing (surprise) en bewondering (admiration)
wortelt. Zoals al bij eerdere gelegenheden is opgemerkt, bestaat er volgens
Smith geen wezenlijk verschil tussen kennisverwervings-processen in de
alledaagse handelingspraktijk en wetenschappelijk onderzoek. De wetenschap-
pelijke kennisverwerving is enkel professioneler van aard en daardoor syste-
matischer, explicieter en kritischer. Wetenschappers zijn door hun opleiding
en beroep er meer op gericht om vragen te stellen omtrent datgene wat in de
alledaagse handelingspraktijk nogal snel als vanzelfsprekende samenhangen
tussen gebeurtenissen en verschijnselen wordt ervaren .

... as in those sounds, which to the greater part of men seem perfectly agreeable to
measure and harmony, the nicer ear of a musician will discover a want, both of the
most exact time, and of the most perfect coincidence: so the more practised thought
of a philosopher, who has spent his whole life in the study of the connecting prin-
ciples of nature, will often feel an interval betwixt two objects, which, to more
careless observers, seem very strictly conjoined. By long attention to all the connec-
tions which have ever been presented to his observation, by having often compared
them with one another, he has, like the musician, acquired, if one may say so, a nicer
ear, and a more delicate feeling with regard to things of this nature, And as to the
one, that music seems dissonance which falls short of the most perfect harmony; so
to the other, those events seem altogether sefarated and disjointed, which fall short
of the strictest and most perfect connection.'

Wetenschappelijke kennisverwerving vormt een relatief zelfstandig discours
ten opzichte van alledaagse kennisverwerving. Dit impliceert verschillen. De
kennis1eidende beginselen zijn echter eender.

Kennisverwerving is volgens Smith een proces dat onderdeel uitmaakt van
de alledaagse handelingspraktijk. Kennisverwerving overkomt de mens, en
vormt hem ook. Indrukken en ervaringen worden in de alledaagse handelings-
praktijk opgedaan; herhaling van indrukken en ervaringen laat het beeld van
patronen ontstaan. In die patronen worden weer regels en wetten gezien,
wanneer zij zich als denk- en handelingskader bewijzen.

When to objects, however unlike, have often been observed to follow each other,
and have constantly presented themselves to the senses in that order, they come to
be so connected together in the fancy, that the idea of the one seems, of its own
accord, to call up and introduce that of the other. If the objects are still observed to
succeed each other as before, this connection, or, as it has been called, this associa-
tion of their ideas, becomes stricter and stricter, and the habit of the imagination to
~ass from the conception of the one to that of the other, grows more and more
nvet.ted and co~mned. As its ideas move more rapidly than external objects, it is
contmual!y runrung before them, and therefore anticipates, before it happens, every
event which falls out according to this ordinary course of things."
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Om nu uitdrukkingen als invisible chains en chains of invisible objects goed
te begrijpen is het zaak te constateren dat Smith onderscheid maakt tussen wat
Kuhn later met betrekking tot de wetenschappelijke keonisverwervingsproces-
sen de periode van normale wetenschap en de periode van anomalieen, crisis
en wetenschappelijke revolutie heeft genoemd."

Normaal gesproken leidt kennisverwerving tot kennisuitbreiding, waarmee
dan bedoeld wordt dat de bestaande kijk op de wereld zich verdicht doordat
nieuwe indrukken en ervaringen een plaats vinden in de aan die kijk imma-
nente orde der diogen.

Whatever. ...• occurs to us we are fond of referring to some species or class of
things. with all of which it has a nearly exact resemblance; and though we often
know no more about them than about it, yet we are apt to fancy that by being able
to do so. we show ourselves to be better acquainted with it. and to have a more
thorough insight into its nature. ...

When objects succeed each other in the same train in which the ideas of the imagina-
tion have thus been accustomed to move. and in which. though not conducted by that
chain of events presented to the senses. they have acquired a tendency to go on of
their own accord. such objects appear all closely connected with one another. and the
thought glides easily along them. without effort and without interruption. They fall
in with the natural career of the imagination; and as the ideas which represented such
a train of things would seem all mutually to introduce each other. every last thought
to be called up by the foregoing. and to call up the succeeding; so when the objects
themselves occur. every last event seems. in the same manner, to be introduced by
the foregoing. and to introduce the succeeding. There is no break. no stop, no gap,
no interval. The ideas excited by so coherent a chain of things seem, as it were, to
float through the mind of their own accord, without obliging it to exert itself, or to
make any effort in order to pass from one of them to another."

Een onaangenaam gevoel van verbazing (wonder) of van verrassing (surprise)
ontstaat echter als ervaringen niet met het vertrouwde kader blijken te stroken.
Eerst zal nog geprobeerd worden om die ervaring alsnog met dat kader in
overeenstemming te brengen." Ais dat echter niet of onvoldoende lukt,
escaleert het probleem en verandert het kennisverwervingsproces van vorm en
inhoud. De periode van herorientatie, of in de woorden van Kuhn: van revolu-
tie, dient zich aan. De tot dan toe vertrouwde kijk op de dingen biedt geen
houvast meer en komt ter discussie te staan; er wordt gezocht naar nieuwe
samenhangen die de indrukken en de ervaringen weer tot een zinvol geheel
maken en daarrnee een gevoel van bewondering (admiration) oproepen. Hier,
bij de bescbrijving van hoe mensen nieuwe kaders ontwikkelen om hun
ervaringen weer zin en betekenis te geven, gebruikt Smith het woord invisible.

The supposition of a chain of intermediate, though invisible. events, which succeed
each other in a train similar to that in which the imagination has been accustomed to
move, and which link together those two disjointed appearances, is the only means
by which the imagination can fill up this interval, is the only bridge which, if one
may say so. can smooth its passage from the one object to the other."
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Ben uitdrukking als de chain of intermediate, though invisible events refereert
bij Smith niet aan oorzakelijke verbanden die aan de mens vooraf gegeven
zijn en via onderzoek ontdekt kunnen worden, laat staan dat zij verwijst naar
oorzakelijke verbanden die op God zijn terug te voeren. Ordeniogsbeginselen
worden door de mens gecreeerd, zoals Smith aan de hand van het fenomeen
magnetisme toelicht.

Thus, when we observe the motion of the iron, in consequence of that of the load-
stone, we gaze and hesitate, and feel a want of connection betwixt two events which
follow one another in so unusual a train. But when, with Des Cartes, we imagine
certain invisible effluvia to circulate round one of them, and by their repeated
impulses to impel the other, both to move towards it, and to follow its motion, we
fill up the interval betwixt them, we join them together by a sort of bridge, and thus
take off that hesitation and difficulty which the imagination felt in passing from the
one to the other. That the iron should move after the loadstone seems, upon this
hypothesis, in some measure according to the ordinary course of things. Motion after
impulse is an order of succession with which of all things we are the most familiar.
Two objects which are so connected seem no longer to be disjoined, and the imagina-
tion flows smoothly and easily along them."

In dit citaat wordt gedemonstreerd hoe een nieuw ordeniogsbeginsel voor
aanvankelijk onverklaarbare verschijnselen wordt gecreeerd naar analogie van
een beginsel dat op een ander terrein succesvol en daardoor vertrouwd is. Het
nieuwe ordeningsbeginsel wekt de indruk een chain of intermediate, though
invisible events te zijn, doordat in de analoge redenering onder de problema-
tische verschijnselen een denk- en belevingswereld geschoven wordt die de
sfeer van die verschijnselen niet eigen is. Kortom, Ahmads suggestie dat
Smith met een uitdrukking als een chains of intermediate, though invisible
events op een Onzichtbare Macht doelt die de wereld direct danwel indirect
buiten de mens om zou sturen, mist elke grond. Ahmad zet zijn publiek bij
de interpretatie van de invisible hand op een verkeerd spoor.

Het verworven inzicht in Smith's ideeen over de leidende beginselen van
kennisverwerving sluit aan bij wat eerder in hoofdstuk ill over Smith's visie
op het menselijk denken en handelen is vastgesteld: mensen genereren zeIf,
met hun concrete denken en handelen in sympathy-verband, hun maatschappe-
lijke orde alsmede het bijbehorende mens- en maatschappijbeeld. Actoren
vinden enerzijds in de op sympathy gebaseerde communicatie en concurrentie
de voor denken en handelen onontbeerlijke kaders, anderzijds dragen zij via
hun concrete denken en handelen in sympathy-verband bij aan de voortdurende
actualisering van die kaders.

In de volgende paragraaf onderzoeken we de verschillende invisible hand-
passages tegen de achtergrond van Smith's kenleer en sympathy-theorie. Dit
betekent in het kort dat we de volgende uitgangspunten hanteren:
- De uitdrukking invisible hand heeft dezeIfde connotatie als de eerder
bes~roken begrippen invisible causes, chain of invisible objects, invisible
chams, en invisible beings. Dit wil zeggen dat de invisible hand-passages
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begrepen moeten worden als pogingen om voor gebeurtenissen en verschijnse-
len die tegen de achtergrond van bestaande referentiekaders verbazing en
verwarring veroorzaken, een nieuw denkkader te genereren, zodat deze niet
langer afwijkend en onregelmatig lijken, maar juist deel uitmaken van onver-
moede, indruk-wekkende regelmatigheden.
- Het gegeven dat Smith van een invisible hand en niet van een invisible
chain of van invisible causes spreekt, wijst erop dat de auteur bij de betreffen-
de pogingen om een nieuw referentiekader te vinden voor een analogie met
het menselijk handelen kiest. Daardoor zou dat nieuwe referentiekader, vanuit
de optiek van de auteur bezien, voor de lezer van meet af aan iets vertrouwds
moeten hebben. Smith sluit namelijk met de figuur van de invisible hand aan
bij de door hem zelf gesignaleerde neiging van de mens om gebeurtenissen en
verschijnselen te begrijpen als de weers lag van acties en wei naar analogie
van het eigen handelen.
- Het gegeven dat de figuur van de invisible hand de menselijke neiging
weerspiegelt om achter gebeurtenissen en verschijnselen een actor te veronder-
stellen, impliceert tegen de achtergrond van de sympathy-theorie dat het
concrete begrip dat een gebruiker van die figuur heeft, steeds gerelateerd is
aan de wijze waarop deze zichzelf en de wereld verstaat. Zoals in de volgende
paragraaf zal blijken, was Smith zich van die contextgebondenheid goed
bewust.

3 De invisible hand: bet sturend en codrdlnerend effect van de
mutual sympathy

De uitdrukking invisible hand komt drie keer in Smith's werk voor, waarvan
een keer in de vorm van de invisible hand of Jupiter. Op het eerste gezicht
lijkt een tekstfragment over de onzichtbare hand van de god Jupiter uit The
History of Astronomy voor economen niet erg relevant. Toch zullen wij eerst
dat fragment bekijken, alvorens aan de tekstfragmenten uit The Theory of
Moral Sentiments en The Wealth of Nations aandacht te besteden. Een goed
begrip van de invisible hand of Jupiter is van belang voor de interpretatie van
de invisible hand-passages in respectievelijk The Theory of Moral Sentiments
en The Wealth of Nations. Genoemde passages worden verkeerd begrepen als,
mede onder verwijzing naar de passage over de invisible hand of Jupiter in
The History of Astronomy, aan Smith een thefsme of defsme wordt toegeschre-
ven. Ben voorbeeld hiervan vormt de eerder genoemde publicatie van Ahmad:
Adam Smith's Four Invisible Hands.

Lezing van de passage over de invisible hand of Jupiter zal in het onder-
staande uitwijzen dat kennis en wetenschap in Smith's optiek contextueel
bepaald zijn. De opvatting dat Smith met de invisible hand aan Gods hand of
aan de door God in de schepping meegegeven natuurwetten refereert, moet
dus verworpen worden.
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Smith gebruilct de uitdrukking invisible hand of Jupiter in The History of
Astronomy, en wel de derde paragraaf die over de oorsprong van filosofie
ofweI wetenschap handelt." Smith onderscheidt aldaar, aan de hand van het
oude Griekenland, twee perioden in de geschiedenis van de mensheid. De
eerste periode treffen we aan in het Griekenland van v66r de stadstaten, aldus
Smith. Er bestaat dan orde noch wet; er is nog geen plaats voor filosofie. De
mens gaat volledig op in een directe strijd om het bestaan. De figuur van de
invisible hand of Jupiter staat voor de wijze waarop de mens in die periode
de wereld beleeft.

Voordat in het oude Griekeniand de goed georganiseerde en weivarende
stadstaten ontstonden, leefden de Grieken als wilden (savages), aldus Smith.
Het ontbreken van een duidelijke rechtsorde en het voortdurende gevecht om
in Ieven te blijven, impliceerden dat de mens zich aan de gebeurtenissen
overgeleverd voeide en zijn eigen handelen ervoer a1s een inbreuk op de
natuurlijke loop der dingen. Wanneer hij met gebeurtenissen en verschijnselen
geconfronteerd werd, die niet met die natuurlijke loop der dingen klopten,
reageerde hij naar analogie van het beeid dat hij van zijn eigen handelen had.
Dit wil zeggen dat hij de betreffende gebeurtenissen en verschijnselen alsnog
probeerde te begrijpen en weI door deze voor te stellen als verstoringen van
de natuurlijke loop der dingen, teweeg gebracht door machtiger, maar toch op
de mens gelijkende wezens: goden. Smith vat de optiek van waaruit wilden
hun wereld zin en betekenis geven, samen met de uitdrukking the invisible
hand of Jupiter: goden hadden de hand in de verstoringen der natuurlijke orde,
net zoals mensen in hun eigen vooraf gegeven wereld ingrijpen:

... it may be observed, that in all Polytheistic religions, among savages, as well as in
the early ages of Heathen antiquity, it is the irregular events of nature only that are
ascribed to the agency and power of their gods. Fire burns, and water refreshes;
heavy bodies descend, and lighter substances fly upwards, by the necessity of their
own natures; nor was the invisible hand of Jupiter [ cursief; JP] ever apprehended to
be employed in those matters. But thunder and lightning, storms and sunshine, those
more irregular events, were ascribed to his favour, or his anger. Man, the only
designing power with which they were acquainted, never acts but either to stop, or
to alter the course, which natural events would take, if left to themselves. Those other
intelligent beings, whom they imagined, but knew not, were naturally supposed 10 act
in the same manner; not to employ themselves in supporting the ordinary course of
things, which went on of its own accord, but to stop, to thwart, and to disturb it.43

Uit het citaat blijkt dat the invisible hand of Jupiter een figuur is naar analo-
gie waarvan in de zogeheten eerste fase van de geschiedenis oplossingen
werden ontwikkeid voor verstoringen van het vertrouwde beeld van de natuur-
lijke loop der dingen.

De tweede fase in de geschiedenis van de mensheid brak volgens Smith in
Griekenland aan, toen er welvarende en goed georganiseerde stadstaten
ontstonden.
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But when law has established order and security, and subsistence ceases to be
precarious, the curiosity of mankind is increased, and their fears are diminished. The
leisure which they then enjoy renders them more attentive to the appearences of
nature, more observant of her smallest irregularities, and more desirous to know what
is the chain which links them all together."

De welvaart en de boge organisatiegraad van deze stadstaten waren er volgens
Smith de weerslag van dat er onder de Grieken inmiddels bet vennogen
ontwikkeld was gedrag en maatschappelijke processen zelf naar eigen inzicbt,
dit wil zeggen volgens bepaalde ordeningsbeginselen, gestalte te geven. Het
is de tijd waarin de filosofie ontstaat.

Net zoals Smith eerder in zijn betoog een verband bad gelegd tussen
enerzijds het algemene gevoel van onmacht en onzekerheid in de eerste fase
van de Griekse geschiedenis en anderzijds de wijze waarop toen met onver-
wachte en niet plaatsbare gebeurtenissen en verschijnselen werd omgegaan,
zo relateert hij ook nu de veranderde omgang van de Grieken met onverwach-
te en niet plaatsbare gebeurtenissen en verschijnselen met het vertrouwen dat
dezen inmiddels hebben gekregen in het eigen scheppend en ordenend vermo-
gen.

That some such chain subsists betwixt all her seemingly disjointed phaenomena, they
are necessarily led to conceive; and that magnanimity, and cheerfulness, which all
generous natures acquire who are bred in civilized societies, where they have so few
occasions to feel their weakness, and so many to be conscious of their strength and
security, renders them less disposed to employ, for this connecting chain, those
invisible beings whom the fear and ignorance of their rude forefathers had engen-
dered,"

Onverwachte en niet plaatsbare gebeurtenissen en verschijnselen worden dus,
volgens Smith, in de tweede fase van de geschiedenis niet langer als acciden-
ten, als inbreuken op de natuurlijke loop der dingen beschouwd. Zij worden
voortaan ervaren als elementen van processen waarvan de wetmatigheid of
wetmatigheden nog ontdekt moeten worden. Anders gezegd, in een samen-
leving waarin gedrag en maatschappelijke processen een ordelijk verloop
hebben en waarin de welvaart ruimte biedt om dat aspect van orde en regel-
maat volop te ervaren en uit te werken, zet het gevoel van zelfvertrouwen en
kracht welhaast vanzelf aan tot een vorm van kennen die, naar analogie van
het handelen in die samenleving, ordescheppend is. In deze context figureert
een invisible hand dus niet als een analogon om onregelmatigheden als
afwijkingen van de vertrouwde natuurlijke orde te kunnen begrijpen. De
invisible hand fungeert nu als een analogon bij het verklaren van onregel-
matigheden in de modeme betekenis van het woord; dit wil zeggen, verklaren
houdt nu in ervaringen en indrukken in gekende of nieuw te creeeren regel-
matigheden of systemen plaatsen.

Later zal blijken dat de invisible hand-passages in The Theory of Moral
Sentiments en The Wealth of Nations aan de tweede periode van de menselijke
geschiedenis refereren. Voor een goed begrip van deze passages is het van
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belang dat er hier reeds op gewezen wordt dat de betreffende passages op een
specifieke periode in de menselijke geschiedenis betrekking hebben. Ook is
het zinvol hier al expliciet te vermelden om welke periode het dan gaat,
namelijk de periode waarin de samenleving door orde en welvaart gekenmerkt
wordt en de mens overeenkomstig zijn vertrouwen in het eigen scheppend en
ordenend vermogen de ervaring van een onregelmatigheid probeert te corrige-
ren via hernieuwd onderzoek conform de bestaande denkkaders, danwel via
de creatie van nieuwe denkkaders. Hoe de (wetenschappelijke) kennisverwer-
ving zich in de tweede periode van de menselijke geschiedenis via elkaar
afwisselende periodes van (wetenschappelijke) revolutie en norma1e (weten-
schappelijke) kennisverwerving ontwikkelt, licht Smith toe aan de hand van
de gesehiedenis van de astronomic."

Als inleiding op onze lezing van de invisible hand-passages in The Theory of
Moral Sentiments en The Wealth of Nations vatten we nog eens samen welk
lieht de eontextuele interpretatie van de invisible hand of Jupiter op deze
passages werpt.

(1) In paragraaf 3 van The History of Astronomy houdt Smith ons voor dat
toen de Grieken nog wilden waren, zij onregelmatigheden via de figuur van
de invisible hand of Jupiter in de vorm van de onregelmatigheid verklaarden.
Pas met het ontstaan van de welvarende en orderlijke stadstaten zouden zij de
onaangename ervaring van een onregelmatigheid gaan zien als iets dat slechts
via ordening kon worden weggenomen. De tijd van de filosofie ofwel de
wetenschap is aangebroken. Bekijken we Smith's eigen moraalfilosofie tegen
de aehtergrond van deze kijk op de oorsprong van de wetenschap, dan ligt de
eonclusie voor de hand dat hij de invisible hand als analogon gebruikt om een
nieuw denkkader te introduceren voor gebeurtenissen en verschijnselen die
niet met de vertrouwde ideeen over mens en maatsehappij in overeenstemming
zijn te brengen.

Smith wil het publiek met het voor eenieder vertrouwde beeld van de
werkende hand overhalen om het gedrag dat niet door altruisme is ingegeven,
eens vanuit een ander perspectief te bezien dan dat van de oude moraalfiloso-
fie, waarin handelen omwille van het geldelijk gewin bij voorbaat als afkeu-
renswaardig wordt besehouwd. Met de figuur van de invisible hand houdt
Smith zijn lezers voor, dat het bij de eontroverse: weI of geen vrijheid in
eeonomisch handelen, om een schijnprobleem gaat. Vrij economisch handelen
in een georganiseerde en welvarende samenleving lijkt problematisch, omdat
er in het traditionele mens- en maatschappijbeeld geen plaats voor is. Voor
een adequaat begrip van de vrije interactie tussen aetoren is een nieuwe visie
op mens en maatschappij nodig, net zoals eerder Newtons idee van de gravita-
tiekracht nodig was om de ordelijke beweging van vrije, niet direct met elkaar
verbonden hemelliehamen te verklaren. De onregelmatigheden die de oude
cartesiaanse meehanica niet had weten te verklaren, bleken vanuit de idee van
de gravitatiekraeht pseudoproblemen te zijn.
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Later, in hoofdstuk V, zal blijken dat Smith de functionaliteit van het
sympathy-beginsel naar analogie van Newtons gravitatietheorie moet hebben
gezien. Zoals de kosmos in Newtons gravitatietheorie vanuit de onderlinge
relaties van de hemellichamen een samenbangend en geordend geheel vormt,
zo bestaat de menselijke samenleving in Smith's sympathy-theorie eveneens
vanuit de interactie tussen de individuele actoren als een geheel met een
imrnanente samenbang en orde." Gegeven deze overeenkomst tussen de sym-
pathy-theorie en de in Smith's tijd nog steeds als revolutionair ervaren gravita-
tietheorie behoeft het geen toelichting dat Smith in The Theory of Moral
Sentiments en The Wealth of Nations een vergelijking maakt met Newtons
vernieuwing van de astronomie.

(2) Eerder hebben we in ons onderzoek van Smith's sympathy-theorie vastge-
steld dat de suggestie van auteurs als Macfie en Goudzwaard, namelijk dat de
invisible hand een theistische of deistische achtergrond zou hebben, niet
overgenomen moet worden." Ons onderzoek naar Smith's kijk op kennis en
wetenschap bevestigt deze conc1usie. Theisme en deisme veronderstellen dat
kennis op zijn best een correcte afspiegeling vormt van een aan de mens
vooraf gegeven orde. Het thei'sme gaat ervan uit dat God direct de hand in
gedrag en maatschappelijke processen heeft; het deisme veronderstelt dat de
wereld functioneert volgens natuurwetten die God aan de schepping heeft
meegegeven. De historisch-maatschappelijke kijk van Smith op kennis en
wetenschap verdraagt zich noch met het theisme noch met het deisme.

Uit The History of Astronomy blijkt dat kennisverwerving niet als het stukje
bij beetje bloot leggen van vooraf gegeven structuren en systemen verstaan
moet worden. Structuren en systemen worden volgens Smith in het proces van
kennisverwerving gecreeerd, Orde en wetmatigheden die de mens in bijvoor-
beeld de samenleving ziet, zijn altijd door de mens gecreeerde, virtuele
beelden." Dit wijst op een aspect van de invisible hand dat tot nog toe
onderbelicht is gebleven.

Eerder is vastgesteld dat Smith de figuur van de invisible hand analogisch
gebruikt om zijn alternatieve kijk op de orde in gedrag meer overtuigings-
kracht te verlenen. Economen hebben later in de negentiende en de twintigste
eeuw over het hoofd gezien dat Smith de figuur van de invisible hand on-
eigenlijk ofwel metaforisch gebruikt. Het gebruik van de figuur van de
invisible hand wordt dus verkeerd begrepen als dat in de zin verstaan wordt,
dat Smith net zoals de dei'sten op bepaalde natuurwetten in gedrag zou wijzen.
Smith's invisible hand staat niet voor natuurwetmatigheden in economisch
gedrag, die naar het voorbeeld van de mechanica bloot gelegd zouden kunnen
worden.

In het onderstaande zullen we vaststellen dat Smith het voor zijn lezers
vertrouwde beeld van de werkende hand aIleen gebruikt om de idee meer
toegankelijk te maken, dat vrij handelen in een welvarende en ordelijke
samenleving tot resultaten leidt die allen ten goede komen; zelfs wanneer
gedrag aIleen door eigenbelang is ingegeven, zijn de resultaten zo goed op het
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algemeen belang afgestemd dat het lijkt alsof een onzichtbare hand de actoren
aanstuurt. Smith doelt dus niet op een in de economie vooraf gegeven mecha-
nisme; dat economen tot op heden bij Smith aan een dergelijk mechanisme
denken, berust dus op een misvatting. In de analogie van de invisible hand
gaat het zelfs niet om een vergelijking tussen twee werkende oorzaken, zoals
weI in de deistische interpretatie van bijvoorbeeld Goudzwaard wordt aange-
nomen. Het analogon betreft de verhouding tussen de hand en wat deze tot
stand brengt.

Later, in hoofdstuk V, zal worden uiteengezet dat het weI in de geest van
Smith is als economen een theorie ontwikkelen waarin de interactie van
actoren in een markteconomie als een bewonderenswaardig systeem wordt
uitgebeeid. Deze theorie dient echter van geheel andere aard te zijn dan thans
onder economen gangbaar is. Terwiji Smith een theorie voor ogen stond die
de duiding van gedrag en sociaal-economische processen zou aanvullen, sluit
de gangbare economische wetenschap die (normatieve) duiding met haar
functionalistisch georienteerde analyse uit.

We richten ons nu op de invisible hand-passages, respectievelijk uit The
Theory of Moral Sentiments en The Wealth of Nations.

(1) In de invisible hand-passage van The Theory of Moral Sentiments is sprake
van een rijk landheer die zich in zijn handel en enkel door egoisme en heb-
zucht laat leiden. Zouden we dit gedrag uitsluitend op grond van de intentio-
naliteit beoordelen, dan konden we vanuit het oogpunt van humaniteit en
verdelende rechtvaardigheid emstige kritiek op dat gedrag uitoefenen, met
wellicht de conclusie dat er via wettelijke of andere institutionele maatregelen
corrigerend opgetreden zou moeten worden. Vol gens Smith moeten we echter
niet al te veel waarde toekennen aan het feit dat de landheer door de verlok-
kingen van rijkdom gepreoccupeerd is. Dat de Iandheer bij de aanblik van zijn
Ianderijen in gedachten al van de oogst geniet, impliceert niet dat deze oogst
uiteindelijk ook door hem aIleen zal worden geconsumeerd.

It is to no purpose, that the proud and unfeeling landlord view his extensive fields,
and without a thought for the wants of his brethren. in imagination consumes himself
the whole harvest that grows upon them. The homely and vulgar proverb, that the eye
is larger than the belly. never was more fully verified than with regard to him. The
capacity of his stomach bears no proportion to the immensity of his desires. and will
receive no more than that of the meanest peasant. so

De houding van de landheer behoeft dus wegens de uiteindelijke effecten niet
al te zeer bekritiseerd te worden. Gelet op de effecten is het volgens Smith
zelfs de vraag of kritiek en met name correctie nodig is. De verlokkingen van
~n rijke o~gst zetten de landheer namelijk ertoe aan om zijn land zo produk-
tI~f ~ogeliJk aan te wenden. Net zoals het beeld van de rijkdom door de
histor;tsch-maatschapp~lijke situatie bepaald is, zal ook de produktieve aan-
wending volgens de vigerende gebruiken en regels verlopen.
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Aangezien het om een landheer in een feodale context gaat, zal hij de
rijkdom te zamen met degenen die zijn landgoed bevolken, realiseren en
delen. Met andere woorden, de actor heeft alleen het eigenbelang voor ogen,
maar de historisch-maatschappelijke context laat hem tegelijkertijd via de
vigerende gebruiken en regels het op dat moment geldende algemeen belang
dienen.

The capacity of his [d.w.z. the proud and unfeeling landlord's; JP] stomach bears no
proportion to the immensity of his desires, and will receive no more than that of the
meanest peasant. The rest he is obliged to distribute among those, who prepare, in
the nicest manner, that little which he himself makes use of, among those who fit up
the palace in which this little is to be consumed, among those who provide and keep
in order all the different baubles and trinkets which are employed in the oeconomy
of greatness; all of whom thus derive from his luxury and caprice, that share of the
necessaries of life, which they would in vain have expected from his humanity or his
justice. The produce of the soil maintains at all times nearly that number of inhabi-
tants which it is capable of maintaining. The rich only select from the heap what is
most precious and agreeable. They consume little more than the poor, and in spite of
their natural selfishness and rapacity, though they mean only their own conveniency,
though the sole end which they propose from the labours of all the thousands whom
they employ, be the gratification of their own vain and insatiable desires, they divide
with the poor the produce of all their improvements."

Kortom, ondanks hun egoisme worden de feodale landheren door de onzicht-
bare hand van de maatschappelijke context ertoe gebracht, een situatie te
creeeren waarin alle bewoners van het landgoed voorzien zijn van de levens-
noodzakelijke goederen. Een herverdeling van het land, waarbij alle bewoners
eenzelfde aandeel zouden krijgen, zou de verdeling van de levensnoodzake-
lijke goederen nauwelijks veranderen.

They are led by an invisible hand [cursief; JP] to make nearly the same distribution
of the necessaries of life, which would have been made, had the earth been divided
into equal portions among all its inhabitants, and thus without intending it, without
knowing it, advance the interest of the society, and afford means to the multiplication
of the species. 52

Gegeven de feodale context van het voorbeeld, is het overigens ook verklaar-
baar dat Smith kan stellen dat de grond vrijwel altijd het aantal mensen
onderhoudt dat maximaal mogelijk is. In een feodale samenleving, waarin
nauwelijks of geen handel plaats vindt en een landgoed een vrijwel gesloten
economische eenheid vormt, slaat het verlangen van de landheren zich van
anderen via rijkdom en macht te onderscheiden en daarmee ook gewaardeerd
te worden, vanzelf neer in het tentoonspreiden van pracht en praal, waarbij de
grenzen bepaald worden door het aantal mensen dat de grond kan onder-
houden.f Dit laatste betekent dat er een direct positief verband bestaat tussen
de zucht naar pracht en praal van de landheer en de omvang van de bevolking
van het landgoed.
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Wellicht zullen degenen die er nog niet helemaal van overtuigd zijn dat
Smith geen theistisch of deistisch kader hanteerde, er op wijzen dat de onder-
havige invisible hand-passage afsluit met de volgende zinnen:

When Providence divided the earth among a few landly masters, it neither forgot nor
abandoned those who seemed to have been left out in the partition. These last too
enjoy their share of all that it produces. In what constitutes the real happiness of
human life, they are in no respect inferior to those who would seem so much above
them. In ease of body and peace of mind, all the different ranks of life are nearly
upon a level, and the beggar, who suns himself by the side of the highway, possesses
that security which kings are fighting for."

Na de uitvoerige uitzettingen over Smith's visie op kennis en wetenschap zal
het duidelijk zijn dat het in de eerste drie regels om beeldspraak gaat, waarbij
de auteur zich van beelden bedient die in zijn tijd met de feodale samenleving
als historische achtergrond nog algemeen gangbaar waren. Jegens degenen die
deze interpretatie in twijfel trekken en menen dat de betreffende zinsnede
letterlijk moet worden opgevat, willen we twee opmerkingen maken.

De eerste opmerking heeft betrekking op de interpretatie van a few landly
masters onder wie de aarde verdeeld was. In Boek ill van The Wealth of
Nations behandelt Smith de economisch-historische ontwikkeling van Europa
vanaf de ondergang van het Romeinse Rijk. Uit die verhandeling blijkt dat
Smith de verdeling van de grond over een beperkt aantal heren situationeel
verklaart: Smith behandelt de positie van de landheren als een onderdeel van
de feodale economische processen en verhoudingen die na de grote volksver-
huizing en de daaraan verbonden definitieve ineenstorting van het Romeinse
Rijk waren ontstaan."

De tweede opmerking heeft betrekking op het gebruik van de figuur Provi-
dence. Smith hanteert die figuur ook elders in The Theory of Moral Senti-
ments:

... by acting according to the dictates of our moral faculties, we necessarily pursue
the most effectual means for promoting the happiness of mankind, and may therefore
be said, in some sense, to co-operate with the Deity, and to advance as far as in our
power the plan of Providence."

Dit tekstfragment laat er geen misverstand over bestaan dat de auteur over de
Providence in overdrachtelijke zin spreekt, en dat hij zich daarbij van bee1den
bedient, die vanuit de feodale samenleving het denken in de eigen, wordende
commercial society nog sterk bepalen.

(2) De invisible hand-passage van The Wealth of Nations heeft dezelfde
strekking als die van The Theory of Moral Sentiments. Smith wil ook daar het
~ubliek erop wijzen dat wanneer de sameoleving zo coherent gestructureerd
IS dat zelfs het bestaan van de minste verzekerd is, het individuele streven van
mensen naar macht en rijkdom het algemeen belang niet schaadt, maar dient.
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In afwijking tot het fragment uit The Theory of Moral Sentiments refereert
Smith nu niet aan een feodale samenleving, maar aan de eigentijdse commer-
cial society. Het betreft een samenleving waarin de feodale maatschappelijke
structuren, die enkel aan de landheren en de vorst een zeer beperkte ruimte
lieten om met elkaar om rijkdom en macht te concurreren, in staat van ontbin-
ding verkeren. Bij andere maatschappelijke groepen heeft de welvaart inmid-
dels een zodanig niveau bereikt dat ook daar rijkdom en macht een substan-
tieel onderdeel van de concurrentie om sympathy zijn geworden. De drang
naar roil en handel, die in de feodale samenleving slechts latent aanwezig was
of zich slechts lokaal en strikt gereguleerd kon doen gelden, treedt meer op
de voorgrond. De volkshuishouding trans-formeert naar een markteconomie;
ruil en handel, gericht op eigen gewin, ontpoppen zich als de manifestatie van
de directe sympathy-communicatie en -concurrentie in de sfeer van de goede-
ren- en dienstenvoorziening."

De invisible hand-passage uit The Wealth of Nations maakt deel uit van een
betoog waarin Smith zijn publiek ervan probeert te overtuigen dat het mercan-
tilisme noch de fysiocratie de adequate politiek-economische leer voor de
eigentijdse commercial society vormt. De strekking van het betoog is dat elk
van beide doctrines anachronismen zijn, die de verdere omvorming van de
sociaal-economische structuren in de richting van een volledig vrije markt-
economie blokkeren.

Het mercantilisme weerspiegelt de periode waarin de handelshuizen van de
vorsten steeds verdergaande rechten tot handel drijven verwierven. De mercan-
tilisatische leer zet namelijk uiteen waarom die handel voor de volkshuishou-
ding belangrijk is en hoe hij gestalte moet krijgen. Doordat de vrijheid om
handel te drijven tot de kring van vorsten en kooplieden beperkt bleef, ont-
stond er een situatie waarin de andere leden van de volkshuishouding via de
nog resterende feodale structuren nagenoeg uitgesloten bleven van de ruil en
de handel en zich in hun belangen bij die vorsten en kooplieden achtergesteld
voelden.

De leer van de fysiocraten vormt een afspiegeling van de reactie vanuit de
landbouwsector. Deze leer wijst erop dat de landbouw een belangrijke, zo niet
de belangrijkste, produktieve sector van de volkshuishouding is. De landbouw
zou een voorkeursbehandeling bij de verdere afbraak van de oude feodale
kaders verdienen.

Smith's leer van de markteconomie vormt de neerslag van de volgende en
tevens laatste fase in het commercialiserings- en liberaliseringsproces in de
economie. Hij pleit ervoor om de markteconomie naar alle sectoren van de
economie uit te breiden, want elke beperking van dat proces draagt het gevaar
in zich dat het eigenbelang via allerlei beschermende regels en instituten van
het algemeen belang vervreemdt. Als er in de context van de vrije markteco-
nomie naar eigenbelang wordt gestreefd, biedt de communicatie en concurren-
tie van mutual sympathy de beste garantie dat het eigenbelang op het alge-
meen belang is afgestemd. Dieze1fde sympathy-communicatie en -concurrentie
vormt namelijk de oorsprong en de vindplaats van het algemeen belang.
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Smith plaatst tegenover de selectieve markteconomie van mercantilisten en
fysiocraten het ideaal van de volledig vrije markteconomie. Oat die vrije
markteconomie het wenkend perspectief voor economische hervormingen moet
zijn, licht hij toe aan de hand van het vraagstuk van de kapitaalallocatie."

Als de allocatie van kapitaal aan de kapitaaleigenaren overgelaten wordt,
zullen dezen in beginsel die aanwending kiezen, die hen een zo hoog moge-
lijke beloning oplevert.

Every individual is continually exerting himself to find out the most advantageous
employment for whatever capital he can command. It is his own advantage. indeed.
not that of the society, which he has in view."

Vanuit maatschappelijk oogpunt hoeft het niet bezwaarlijk te zijn dat het
eigen- en Diet het algemeen belang de kapitaaleigenaren bij de keuze van
aanwending leidt. Bij een deugdelijke maatschappelijke communicatie en
concurrentie zal de aanwending die vanuit het perspectief van eigenbelang de
voorkeur geniet, tegelijkertijd de aanwending zijn die maatschappelijk de
hoogste waarderiog heeft.

But the study of his own advantage naturally. or rather necessarily leads him to prefer
that employment which is most advantageous to the society."

Kortom, als de kapitaaleigenaren zich in de beschreven maatschappelijke
situatie op hun eigenbelang richten, wordt tegelijkertijd de welvaart van allen
bevordert, zonder dat dit het oogmerk van de actoren was.

... he intends only his own gain, and he is in this. as in many other cases, led by an
invisible hand [cursief; JP] to promote an end which was no part of his intention."

Conform de sympathy-theorie zet Smith zijn argumentatie voor de vrije
markteconomie extra kracht bij door erop te wijzen, dat er eigenlijk geen
andere weg is om het algemeen belang te bevorderen dan via het motief van
eigenbelang, gevormd in de context van de vrije markteconomie.

Nor is it always the worse for the society that it was no part of it. By pursuing his
own interest he frequently promotes that of the society more effectually than when
he really intends to promote it. I have never known much good done by those who
affected to trade for the publick good."

Zelfs een op het algemeen belang gerichte overheidsinstantie vormt geen beter
aiternatief, zo mogen we uit Smith's argumentatie afleiden: ten eerste kan het
handelend individu een gefundeerder oordeel vellen over de te volgen strategie
dan welke overheidsinstantie ook, omdat hij het meest bekend is met de locale
situatie waarin hij opereert; ten tweede is overheidsregulatie slechts effectief
als de macht van de overheid tot onaanvaardbare proporties wordt uitgebreid.
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What is the species of domestick industry which his capital can employ, and of
which the produce is likely to be of the greatest value, every individual, it is evident,
can, in his local situation, judge much better than any statesman or lawgiver can do
for him. The statesman, who should attempt to direct private people in what manner
they ought to employ their capitals, would not only load himself with a most un-
necessary attention, but assume an authority which could safely be trusted, not only
to no single person, but to no council or senate whatever, and which would nowhere
be so dangerous as in the hands of a man who had folly and presumption enough to
fancy himself fit to exercise it.63

Voor een goed begrip van met name het tweede argument dat tegen over-
heidsregulatie pleit, is het zinvol om ook kennis te nemen van de kritiek die
Smith in The Theory of Moral Sentiments uitoefent op de zogeheten de man
of system. De man of system is zo gefascineerd door het functionele aspect
van gedrag en van maatschappelijke processen, dat hij zich verbeeldt dat (1)
de maatschappij niet meer dan een functioneel systeem is, en (2) bij dat
systeem naar eigen goeddunken kan manipuleren, omdat de actoren volledig
manipuleer-baar zouden zijn.

The man of system, ... , is apt to be very wise in his own conceit; and is often so
enamoured with the supposed beauty of his own ideal plan of government, that he
cannot suffer the smallest deviation from any part of it. He goes on to establish it
completely and in all its parts, without any regard either to the great interests, or to
the strong prejudices which may oppose it. He seems to imagine that he can arrange
the different members of a great society with as much ease as the hand arranges the
different pieces upon a chess-board."

De man of system heeft er geen oog voor dat de functionaliteit van gedrag en
van maatschappelijke processen slechts een aspect is van de complexe interac-
tieprocessen die uiteindelijk op de drang naar mutual sympathy drijven.
Daardoor vormt bij een bedreiging voor de samenleving: bij zal proberen deze
volgens zijn blauwdruk te reorganiseren, zonder te beseffen dat gedrag en
maatschappelijke structuren slechts befnvloedbaar zijn voor zover de commu-
nicatie en de concurrentie volgens het beginsel sympathy daartoe ruimte
bieden.

He does not consider that the pieces upon the chess-board have no other principle of
motion besides that which the hand impresses upon them; but that, in the great chess-
board of human society, every single piece has a principle of motion of its own,
altogether different from that which the legislature might chuse to impress upon it.
If those two principles coincide and act in the same direction, the game of human
society will go on easily and harmoniously, and is very likely to be happy and
succesful. If they are opposite or different, the game will go on miserably, and the
society must be at all times in the highest degree of disorder."

Dit citaat bevestigt de eerder gemaakte opmerking dat de vrije markteconomie
voor Smith een wenkend perspectief, een utopie, is en geen organisatiemodel
dat tegen de bestaande machtsverhoudingen, gewoonten en rechtsposities in
aan de samenleving opgelegd moet worden.66
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Voordat we Smith's prijsbegrip aan de orde stellen, vatten we de bevindingen
inzake de figuur van de invisible hand concluderend samen.

(1) Door direct kennis te nemen van de invisible hand-passages hebben we
kunnen vaststellen dat deze geen thetstische visie op de (markt)economie
veronderstellen, noch een defstische, die door economen naar het voorbeeld
van de fysici tot een strikt functionalistische beschouwingswijze getransfor-
meerd zou kunnen worden. Dit betekent dat Dietaileen een auteur als Jevons
zich vergiste toen hij in Smith's werk een mechanica van het eigenbelang las;
hetzelfde geldt voor hedendaagse auteurs als Tobin en Komai, die in de
walrasiaanse algemene evenwichtstheorie de hedendaagse economisch-weten-
schappelijke uitwerking van de figuur van de invisible hand zien. Het zijn
onjuiste interpretaties, onder meer omdat de functionalistische optiek van de
economische wetenschap Diet met Smith's moraalfilosofische kijk op econo-
mie strookt. Dat Smith's analyse van de markteconomie geen walrasiaanse
algemene evenwichtsanalyse in nuc1eo is, zal in de volgende twee paragrafen
over Smith's prijsbegrip nog op een andere wijze worden bevestigd.

(2) In de invisible hand-passage van The Wealth of Nations zei Smith Diet
meer maar ook Diet minder dan dat in een commercial society de algemene
welvaart het meest gediend wordt met marktconform handelen, dit wil zeggen:
streven naar eigenbelang in de context van de markteconomie. Door de
passage tegen de achtergrond van Smith's sympathy-theorie te belichten
konden we begrijpen, waarom het geconstateerde verband tussen algemeen-
en eigenbelang in de economie voor Smith zo vanzelfsprekend was, dat hij
vrijwel aIleen op het bestaan ervan wees. De auteur verstond de wordende
markteconomie als de ontplooiing van de drang naar ruil en handel, die op
haar beurt verstaan kan worden als de manifestatie van de directe mutual
sympathy in de sfeer van de economie.

Wie onze beschouwingen over de invisible hand met die van Hahn vergelijkt,
dient te bedenken dat diens kritische opmerkingen DietSmith gelden, maar de
economisch-wetenschappelijke receptie van die figuur." Hahn schenkt zelfs
geen aandacht aan Smith. Desalniettemin is het van belang hier te benadrukken
dat Hahns kritiek, namelijk dat het invisible hand-denken niet op de voor een
ieder waameembare coordinatie van reele markteconomieen betrekking heeft,
niet op Smith van toepassing is. Smith's invisible hand is een metafoor die met
name de ervaring wil verwoorden, dat aan marktconform gedrag sociaal-econo-
mische coordinatie immanent is. Een theorie als de walrasiaanse algemene
evenwichtstheorie, die niet op overtuigende wijze laat zien hoe de individuele
actoren met elkaar een samenhangend en geordend systematisch geheel vormen,
zou in Smith's optiek Dietaanvaardbaar zijn. Zij zou evenmin de afscherrning
'!ie zij tot op heden onder economen heeft gehad, mogen krijgen. De vaststel-
~g dat de theorie de coordinatie van de alledaagse markteconomische praktijk
met op overtuigende wijze uitbeeldt, zou volgens Smith de onderzoekers
moeten stimuleren om alternatieve theorieen te ontwikkelen.
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Het gegeven dat economen zich weinig gelegen laten liggen aan het feit dat
hun theorie niet of nauwelijks in de behoefte voorziet de alledaagse ervaring
met de markteconomie een theoretisch kader te geven, leidt eveneens tot
vragen over de wenselijkheid van de verhouding tussen vakdisciplinair en
alledaags economisch denken. Ben veel gehoorde kritiek is dat de economi-
sche wetenschap nauwelijks openstaat voor behoeften vanuit de samenleving.
De relatie heeft het karakter van eenrichtingverkeer van de wetenschap naar
de alledaagse praktijk. Economen zien zich doorgaans niet als professionele
gesprekspartners in de maatschappelijke processen waarin mensen met elkaar
zin en betekenis aan zichzelf en hun omgeving geven.

Vanuit hun objectivistische wetenschapsopvatting verstaan zij zich veelal
als degenen die kennis van objecten verwerven en deze aan het publiek
doorgeven. Wie echter de conc1usies van Hahns voor toekomstig economisch-
wetenschappelijk invisible hand-denken leest en daarbij bedenkt dat Smith
zonder het vaktechnisch instrumentarium van deze econoom meer dan twee
eeuwen geleden een zelfde standpunt inn am, zal zich moeilijk aan de indruk
kunnen onttrekken dat de economische wetenschap aan een fundamentele
herorientatie toe is. Hadden economen zich minder door vakdisciplinaire
kaders en, net zoals Smith, meer door de ervaring van de praktijk laten leiden,
dan hadden zij niet op een beschouwing van Hahn hoeven te wachten om de
conc1usie te trekken dat de walrasiaanse algemene evenwichtstheorie geen
goede basis is voor onderzoek naar invisible hand-verschijnselen.68

4 De natural price: een algemene evenwicbtsprijs a la Walras?

Als Smith's economische analyse als een walrasiaanse algemene evenwichts-
analyse wordt gemterpreteerd, dan ligt het voor de hand om de natural price
van een goed te zamen met de natural prices van de andere goederen op te
vatten als de prijs waarbij de markt simultaan met de andere markten in
evenwicht verkeert. De resultaten die ons Smith-onderzoek tot nog toe hebben
opgeleverd, suggereren echter dat een interpretatie van de natural price
conform de walrasiaanse algemene evenwichtsoptiek niet juist is.

De vraag naar de juiste interpretatie van Smith's prijsbegrip beantwoorden
we in twee stappen. In deze paragraaf richten we ons op de walrasiaanse
interpretatie conform Schumpeters lezing van Smith's werk in de History of
Economic Analysis. De vraag is aan de orde of deze interpretatie door eigen
lezing van Smith's werk bevestigd wordt. In het bijzonder gaat het daarbij om
de passages uit boek I, hoofdstuk vii van The Wealth of Nations, waarin Smith
de begrippen natural price en market price in relatie tot elkaar defmieert. De
conclusie zal zijn, dat Schumpeter gelijk had toen hij het zevende hoofdstuk
van boek I als het hoogtepunt van Smith's economische analyse bestempelde.
We zullen vaststellen dat Smith in dat hoofdstuk laat zien hoe een markt-
economie met behulp van de begrippen natural en market price als een
samenhangend en zelfregulerend systeem kan worden opgevat. We zullen
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echter eveneens vaststellen dat een interpretatie in de geest van de walrasiaan-
se algemene evenwichtstheorie de tekst geweld aandoet. Deze constatering
vorrnt het startpunt voor de vijfde en tevens laatste paragraaf van dit hoofd-
stuk, waarin een altematieve interpretatie vanuit de sympathy-optiek wordt
ontwikkeld.

Schumpeters walrasiaanse interpretatie van hoofdstuk vii uit boek I van The
Wealth of Nations is al eerder bekritiseerd. Voordat we via directe lezing van
de relevante passages uit dat hoofdstuk een eigen oordeel over Schumpeters
interpretatie vorrnen, nemen we kennis van de kritiek op deze interpretatie van
respectievelijk Hollander en O'Donnell.

Hollander zet in The Economics of Adam Smith uiteen dat hoofdstuk vii uit
boek I van The Wealth of Nations niet die analytische structuur heeft, die de
walrasiaanse algemene evewichtsanalyse veronderstelt. Volgens Hollander zou
aan Smith weI een algemene evenwichtstheoretische orientatie kunnen worden
toegeschreven op basis van een andere passage uit The Wealth of Nations, te
weten de passage over de intemationale allocatie van economische activiteiten.

... it is in the course of Smith's treatment of the historical sequence of investment
priorities according to the principle of profit rate equalisation, that the fundamental
equilibrating mechanism is utilised, namely, resource allocation governed by the
differential pattern of factor endowments between economies. Despite the over-
whelming significance of the mechanism the reader of the Wealth of Nations will find
no hint thereof in the First Book."

O'Donnell demonstreert in Adam Smith's Theory of Value and Distribution dat
de passage over de intemationale allocatie van economische activiteiten
evenmin grond geeft aan de stelling dat Smith op de walrasiaanse algemene
evenwichtstheorie antictpeerde." O'Donnells conclusie ten aanzien van
Hollanders Iezing van The Wealth of Nations luidt als voIgt:

In evaluating this influential book every passage from the Wealth of Nations cited by
Hollander has been examined and it has been found that none of these offers support
for the radical new interpretation of Smith as a general equilibrium theorist."

O'Donnell laat aan de hand van zeer gedetailleerd tekstonderzoek zien dat het
niet juist is om Smith in retrospectief als een voorloper van klassieke of
neoklassieke theorieen over waarde en verdeling van rijkdom te interpre-
teren." Op de vraag welke theorie of benadering dan weI aan The Wealth of
Nations ten grondslag ligt, verschaft O'Donnell echter geen antwoord. Het
gegeven dat de Smith-Iezing geen consistent verhaal over waarde en verdeling
van rijkdom heeft opgeleverd, is voor O'Donnell niet problematisch. Smith's
werk moet verstaan worden als een episode in het wordingsproces van de
klassieke theorie, aldus O'Donnell."

De vraag welk integrerend concept eventueel aan Smith's uitspraken over
waarde en de verdeling van rijkdom ten grondslag gelegen heeft, staat in
O'Donnells visie geheellos van de vraag naar de betekenis van die uitspraken.
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O'Donnell wil de tekst laten spreken en meent dat beantwoording van deze
vraag dan niet aan de orde is. Wij delen deze objectivistische kijk op tekst-
interpretatie niet. Ben goed begrip van een tekst is slechts mogelijk als daarin
eveneens de vraag naar het referentiekader van de auteur betrokken is. Als de
lezing van een tekst tegen de achtergrond van respectievelijk klassieke en
neoklassieke waarde- en verdelingstheorieen een verbrokkeld verhaal oplevert
zoals dat bij de Iezing van O'Donnell het geval is, dan dient de vraag onder
ogen te worden gezien of de auteur weI het denkkader had dat die klassieke
en neoklassieke theorieen veronderstellen.

Wij proberen in deze en de volgende paragraaf onze altematieve interpretatie
van Smith's denken over de markteconomie met een herinterpretatie van
Smith's prijsbegrip te voltooien. Daartoe richten we ons op hoofdstuk vii uit
boek I van The Wealth of Nations, het hoofdstuk waarin Smith de begrippen
natural en market price definieert en de zelfregulatie van de markten behan-
delt en waarin Smith volgens Schumpeters History of Economic Analysis op
de walrasiaanse algemene evenwichtstheorie anticipeert.

Het hoofdstuk waarin Smith de begrippen natural en market price definieert
en de zelfregulatie van markten behandelt, maakt deel uit van boek Ivan The
Wealth of Nations. Dit boek handelt over (1) de oorzaken van arbeidsprodukti-
viteitsstijging, en (2) de natuurlijke verdeling van het sociaal produkt over de
verschillende standen. De titel luidt:

Of the Causes of Improvement in the productive Powers of Labour, and of the Order
according to which its Produce is naturally distributed among the different Ranks of
the People"

Boek I telt elf hoofdstukken. De hoofdstukken i tot en met iii behandelen
respectievelijk (1) arbeidsdeling als bron van welvaartsstijging, (2) het grond-
beginseJ van arbeidsdeling, te weten: de natuurlijke neiging van de mens tot
handel, ruil en elkaar proberen te overtuigen, en (3) de uitgebreidheid van de
markt als grens van arbeidsdeling. De hoofdstukken iv en v hebben respectie-
velijk als onderwerp: (1) de oorsprong en het nut van geld, en (2) de reele en
nominale prijzen van goederen. Hoofdstuk vi behandelt de opbouw van een
prijs, waarna het door ons nader te onderzoeken zevende hoofdstuk aan de
hand van de begrippen natural price en market price het gedragcoordinerend
vermogen van prijzen belicht. De hoofdstukken viii tot en met xi handelen tot
slot over loon, winst en pacht, alsmede over factoren die van invloed zijn op
het niveau van deze beloningsvoeten.

Hoofdstuk vii opent met twee alinea's waarin vastgesteld wordt dat ten
eerste in elke samenleving of gemeenschap voor elke aanwending van arbeid,
kapitaal en grond respectievelijk een 100n-, een winst- en een pachtvoet
gewoon is en ten tweede die beloningsvoeten bepaald worden door de histo-
risch-maatschappelijke context en de specifieke kwaliteit en aanwending.
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There is in every society or neigbbourbood an ordinary or average rate both of wages
and profit in every different employment of labour and stock. This rate is naturally
regulated, ..., partly by the general circumstances of the society, their riches or
poverty, their advancing, stationary, or declining condition; and partly by the particu-
lar nature of each employment

There is likewise in every society or neighbourhood an ordinary or average rate
of rent, which is regulated too, .... partly by the general circumstances of the society
or neighbourhood in which the land is situated, and partly by the natural or improved
fertility of the land."

Uit deze twee alinea's blijkt al dat Smith prijzen in relatie tot de concrete
economische praktijk ziet. BIke sameoleving kent haar ordinary belonings-
voeten voor de produktiefactoren; elke markteconomie wordt, met andere
woorden, gekenmerkt door een eigen historisch-maatschappelijk bepaald
patroon van waarderingen.

In de derde alinea stelt Smith voor om de waardering van de produktiefac-
toren die bij een dergelijk patroon horen, aan te duiden als natural rates:

These ordinary or average rates may be called the natural rates of wages, profit,
and rent, at the time and place in which they commonly prevail."

Natural verwijst hier, net zoals elders in Smith's werk, naar wat in de con-
crete maatschappelijke situatie als normaal wordt ervaren." Dat Smith aan
waarderingspatronen denkt die de gehele economische sfeer van de samen-
leving doortrekken, wordt duidelijk als hij zich in de vierde alinea op de
prijzen van de goederen en de diensten richt en de term natural price introdu-
ceert.

When the price of any commodity is neither more nor less than what is sufficient
to pay the rent of the land, the wages of the labour, and the profits of stock employed
in raising, preparing, and bringing it to market, according to their natural rates, the
commodity is then sold for what may be called its natural price."

Uit dit laatste citaat blijkt dat Smith natural prices als manifestaties van het
in een markteconomie vigerend waarderingspatroon verstaat. Met de natuur-
lijke prijs van een goed wordt dus de prijs bedoeld waartegen het betreffende
produkt normaliter, dit wil zeggen volgens de heersende normen en waarden,
verhandeld zou moeten worden. BIke andere prijs die op de markt tot stand
komt, wordt door de actoren als abnormaal ervaren, wat hen vanzelf tot
wijziging van gedrag aanspoort.

De prijs waartegen een goed gewoonlijk de facto op de markt verhandeld
wordt, noemt Smith de market price:

The actual price at which any commodity is commonly sold is called its market
price. It may either be above, or below, or exactly the same with its natural price."

Door ..~e fluctuerende market price in relatie tot de vaste natural price te
definieren, wordt benadrukt dat het bij de natural price om een geheel andere
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soort prijs gaat dan bij de market price. Natural prices vormen een referentie-
leader voor de feitelijke interactie, voor de feitelijke meningsverschillen en
voor de feitelijke oplossing daarvan in de vorm van prijsdaling of -stijging.
De natural prices maken, met andere woorden, deel uit van het maatschappe-
lijk leader dat het handelen van de individuele subjecten richting geeft. De
volgende uitleg van Smith bij het begrip market price moge dit adstrueren.

The market price of every particular commodity is regulated by the proportion
between the quantity which is actually brought to market, and the demand of those
who are willing to pay the natural price of the commodity, or the whole value of the
rent, labour, and profit, which must be paid in order to bring it thither. Such people
may be called the effectual demanders, and their demand the effectual demand; since
it may be sufficient to effectuate the bringing of the commodity to market. It is
different from the absolute demand. A very poor man may be said in some sense to
have a demand for a coach and six; he might like to have it; but his demand is not
an effectual demand, as the commodity can never be brought to market in order to
satisfy it.80

Volgens dit citaat is de marktprijs het resultaat van de confrontatie tussen
enerzijds de hoeveelheid goederen die feitelijk op de markt aanwezig is, en
anderzijds de hoeveelheid die conform de natural price, ofwei conform de
prijs die met het heersende maatschappelijke waarderingspatroon strookt,
gevraagd wordt. Smith noemt deze laatste vraag de effectieve vraag. Door op
het verschil met de absolute vraag te wijzen, onderstreept Smith nog eens om
welke vraag het bij de zogeheten effectieve vraag gaat, namelijk die vraag die
bij het heersende waarderingspatroon, en meer in het bijzonder bij de normale
waardering voor dat produkt, hoort. De natural price verwijst naar de in de
concrete historisch-maatschappelijke situatie heersende waardering voor het
produkt en is daarmee van een geheel andere orde dan de natuurlijke prijs van
de walrasiaanse algemene evenwichtstheorie. Deze laatste maakt deel uit van
een rationalistische reconstructie van de markteconomie, die volledig voorbij
gaat aan het voor Smith wezenlijke kenmerk van de markteconomie, namelijk
dat de waarden, normen en regels die de actoren tot orientatie dienen, in de
concrete interactie gevormd en geeffectueerd worden.

Na de introductie van de begrippen natural price en market price demon-
streert Smith hoe de marktprocessen aan de hand van de verhouding tussen
beide prijzen inzichtelijk worden. Zijn eerste voorbeeld heeft betrekking op
de situatie dat de hoeveelheid produkt die op de markt wordt aangeboden,
tekort schiet ten opzichte van de hoeveelheid die, gegeven de natuurlijke prijs,
gevraagd wordt.

When the quantity of any commodity which is brought to market falls short of the
effectual demand, all those who are willing to pay the whole value of the rent, wages,
and profit, which must be paid in order to bring it thither, cannot be supplied. with
the quantity which they want. Rather than want it altogether, some of them will be
willing to give more. A competition will immediately begin among them, and the
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market price will rise more or less above the natural price, according as either the
greatness of the deficiency, or the wealth and wanton luxury of the competitors,
happen to animate more or less the eagerness of the competition.

If,..., the quantity brought to market should at any time fall short of the effectual
demand, some of the component parts of its price must rise above their natural rate.
If it is rent, the interest of all other landlords will naturally prompt them to prepare
more land for the raising of this commodity; if it is wages or profit, the interest of
all others labourers and dealers will soon prompt them to employ more labour and
stock in preparing and bringing it to market. The quantity brought tither will soon be
sufficient to supply the effectual demand. All the different parts of its price will soon
sink to their natural rate, and the whole price to its natural price."

Met het oog op een vergelijking met de walrasiaanse algemene evenwichts-
analyse is het van belang te constateren dat Smith in dit citaat een reele
marktsituatie op het oog heeft. Hij behandelt een nonnale, alledaagse situatie,
wat binnen de walrasiaanse algemene evenwichtstheorie niet denkbaar is. In
de alledaagse marktprocessen geldt volgens Smith: (1) de actoren zijn, gege-
yen hun plaats in de economie, bekend met de natuurlijke prijzen; (2) wanneer
aanbod en effectieve vraag niet op elkaar aansluiten, vinden transacties plaats
tegen marktprijzen die van het natuurlijke niveau afwijken; en (3) bij afwij-
king van het natuurlijk prijsniveau impliceert de voorhanden zijnde kennis van
het natuurlijke niveau dat aanbod en vraag weer naar elkaar toe neigen en de
marktprijs naar het natuurlijke niveau tendeert.

Zouden we ook de twee andere voorbeelden waarin het aanbod respectieve-
lijk groter dan en gelijk aan de vraag is, bekijken, dan zouden we waarschijn-
lijk met Smith stellen:

The natural price, ... , is, as it were, the central place, to which the prices of all
commodities are continually gravitating. Different accidents may sometimes keep
them suspended a good deal above it, and sometimes force them down even some-
what below it. But whatever may be the obstacles which hinder them from settling
in this center of repose and continuance, they are constantly tending towards it.82

Het geheel van marktprocessen, van interacterende subjecten en hun hande-
lingsmotieven, schijnt ons in de voorbeelden toe als een systeem waarin de
marktprijzen zich lijken te gedragen als lichamen die onder invloed van de
immanente gravitatiekracht naar hun oorspronkelijke plaats terugkeren, nadat
zij door systeemexteme storingen naar elders waren bewogen.

Nu de belangrijkste passages betreffende de natural en de market price
alsmede hun plaats in de gedragscoordinatie in de markteconomie behandeld
zijn, werken we de opmerkingen betreffende deverschillen tussen Smith's
bespreking van de zelfregulatie van de markteconomie en de walrasiaanse
algemene evenwichtstbeorie nader uit.

In paragraaf 1 van dit hoofdstuk is uiteengezet dat er een fundamenteel
verschil bestaat tussen Smith's onderzoek van de markteconomie en de
walrasiaanse algemene evenwichtsanalyse. Smith's onderzoek is op reele
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markteconomische processen betrokken, terwijl de walrasiaanse analyse, zoals
Schumpeter in de History of Economic Analysis stipuleert, van zuiver formele
aard is. Toch zijn het Smith's voorbeelden over de reele marktprocessen, die
in combinatie met het citaat over de markt als zelfcorrigerend systeem sugge-
reren dat Smith's theorie van de markteconomie een vroege voorloper is van
de walrasiaanse algemene evenwichtsanalyse. Vanuit de walrasiaanse alge-
mene evenwichtstheorie gezien, heeft het er alle schijn van dat Smith, zonder
zelf van algemeen evenwicht te spreken, met de zogeheten natural prices en
de bijbehorende hoeveelheden produkt op een toestand in de markteconomie
duidt, die met het walrasiaanse algemene evenwicht overeenstemt. De voor-
beelden over de relatie tussen de natural prices en de market prices hebben
zelfs iets van een eerste poging tot stabiliteitsonderzoek. In die voorbeelden
schetst Smith namelijk hoe de actoren vanuit eigenbelang met elkaar wedijve-
ren en daardoor, zonder het direct te beogen, de natuurlijke toestand herstel-
len.

AIs we Smith's theorie van de markteconomie, zoals Schumpeter, door een
walrasiaanse bril bekijken, dan lijkt de algemene evenwichtsanalyse met haar
op wiskundige technieken gebaseerde existentie- en stabiliteitsonderzoek niet
meer te zijn dan een geavanceerde uitwerking van wat Smith eerder op
verbale wijze over het zelfregulerend vermogen van markteconomieen pro-
beerde uit te drukken. Het van elke realiteitszin gespeende uitgangspunt van
nutsmaximalisatie door consumenten, winstmaximalisatie door ondememers
en volledige mededinging op alle markten, oogt in dat licht als een noodzake-
lijke verbijzondering van nauwelijks gearticuleerde vooronderstellingen om
Smith's intuitieve idee van algemeen evenwicht op systematische wijze te
kunnen expliciteren.

Ofschoon het vanuit economisch-wetenschappelijk zicht niet onaantrekkelijk
is om een voortgaande lijn in de geschiedenis van de economische analyse te
ontwaren, geeft de in voorgaande hoofdstukken en paragrafen verworven
kennis omtrent Smith's werk echter ruimschoots aanleiding om te betwijfelen
of de oppervlakkige overeenkomsten tussen Smith's theorie van de markteco-
nomie en de walrasiaanse algemene evenwichtstheorie een bewijs vormen
voor de stelling dat Smith op Walras' magna charta van de economische
theorie vooruitliep. De suggestie dat Smith in de waan kon verkeren met zijn
algemene evenwichtstheorie over reele markteconomieen te spreken doordat
hij van allerlei problemen rondom die theorie nog geen weet had, is evenmin
overtuigend." Wie een dergelijke opvatting aanhangt, gaat er eerst stilzwij-
gend van uit dat Smith op de walrasiaanse algemene evenwichtsanalyse antici-
peerde om vervolgens bij nader onderzoek te constateren dat deze toch niet
vee] van zijn eigen theorie begreep, getuige het feit dat de theorie, die in
wezen formeel en statisch was, aangewend werd voor de analyse van de reele
marktprocessen.

Ligt het niet meer voor de hand om vraagtekens te plaatsen bij de veronder-
stelling dat Smith op de algemene evenwichtsanalyse anticipeerde, temeer
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omdat hij met zijn kijk op kennis en wetenschap een verklaard tegenstander
was van onderzoek dat de orientatie op de alledaagse ervaring zou negeren?
Immers, door Smith's theorie van de markteconomie in termen van de walrasi-
aanse algemene evenwichtstheorie te interpreteren, wordt impliciet gekozen
voor een theorie die los staat van de alledaagse markteconomische werkelijk-
heid. De walrasiaanse algemene evenwichtsanalyse handelt over de existentie,
de bepaaldheid en de stabiliteit van het algemene evenwicht in een formeel
markteconomisch systeem.

... it is clear from the outset that the markets of real life never do attain equilibrium

aldus Schumpeter."

De conclusie van ons vergelijkend onderzoek is dat Smith in zoverre op
Walras anticipeert dat hij, net zoals Walras, de markteconomie als een zelf-
regulerend systeem probeert voor te stellen. Het is terecht dat Schumpeter
Smith hierom prijst. Smith gaf als een van de eersten uiting aan de idee dat
een markteconomie een samenhangend geheel met een zelfregulerende dyna-
miek vormt, in de zin dat de economische subjecten elkaar met hun gedrag
sturen en gericht houden op zowel het algemeen- a1s het eigenbelang. De
constatering dat enerzijds Smith over de zelfregulering van concrete, dynami-
sche markteconomieen spreekt en anderzijds de walrasiaanse algemene
evenwichtstheoretici zich uitdrukkelijk van elke uitspraak over de concrete
markteconomische processen wensen te onthouden, doet echter vermoeden dat
de markteconomie in Smith's analyse vanuit een geheel andere optiek wordt
benaderd dan in de walrasiaanse algemene evenwichtsanalyse. Om misverstan-
den te vermijden wordt hier echter nogmaals benadrukt dat wij met de wal-
rasiaanse algemene evenwichtsanalyse aan die interpretatie van de analyse
refereren, die in Schumpeters History of Economic Analysis wordt aangetrof-
fen. Hedendaagse herinterpretaties van Walras' werk, zoals onder meer bij
Maks, van Witteloostuyn, Jolink en Walker worden aangetroffen, blijven bier
onbesproken."

5 De natural price: de neerslag van mutual sympathy in een
markteconomie

Aan de hand van citaten uit boek I, hoofdstuk vii van The Wealth of Nations
hebben we vastgesteid dat er volgens Smith in elke commercial society een
besef leeft van wat normaliter de beloningsvoeten voor produktiefactoren en
de prijzen voor goederen zijn, en dat dit sociaal-economisch waardenpatroon
de Ieidraad vormt voor het individuele handelen. Door omstandigheden kan
het weI gebeuren dat gedrag afwijkt van wat men op grond van de normen
zou .verwachten. ~ dat geval wordt het meningsverschil opgelost via prijsver-
hoging of -verlaging, Een dergelijk voorval is in de optiek van Smith geen
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probleem, want een norm zou geen norm zijn, als zij niet in het meningsver-
sehil, in de oplossing daarvan en in de daarop volgende aanpassingsproeessen
werkzaam zou zijn. Ofwel, in situaties waarin de feitelijke waarderingen en
daarmee de aangeboden en de gevraagde hoeveelheden van elkaar afwijken
vindt er geen ontsporing plaats, omdat de natural price orientatie biedt.

In de citaten wordt slechts in globale termen over de natural price en de
relatie tussen natural price en market price gesproken. De natural prices
worden er niet gepresenteerd als de set van prijzen waarbij aIle markten
simultaan in een exaet te kwantifieeren evenwiehtstoestand verkeren. Uit onze
interpretatie van de natural price voIgt dat de oppervlakkig en vaag ogende
uiteenzetting van Smith niet als een siordigheid gekwalifieeerd moet worden,
noeh als een onvolkomenheid die eventueel te wijten zou zijn aan het feit dat
de economisehe wetensehap ten tijde van de auteur nog onvoldoende ontwik-
keld was.

De wijze waarop over de natural price, de market price en hun onderlinge
verhouding wordt gesehreven, houdt nauw verband met de kijk die Smith op
de markteconomie heeft. Zoals in hoofdstuk m is vastgesteld, ziet Smith de
markteeonomie als een economie waarin de aetoren vrij zijn hun drang naar
mutual sympathy direct uit te leven. In samenhang met de andere maatschap-
pelijke regels voor gedrag vormen de natural prices bakens in het streven naar
aanzien en waardering, waarbij die prijzen in vergelijking tot bijvoorbeeid de
in instituties gesedimenteerde regels de meest directe en meest vloeiende
uitdrukking zijn van de in sympathy-eommunicatie en -concurrentie heersende
waarden en normen.

Wanneer we de natural prices als de neerslag van de sympathy-communica-
tie en -eoncurrentie in de sfeer van de eeonomie verstaan, wordt duidelijk
waarom natural en ordinary or average synoniemen voor Smith zijn en een
nadere kwantitatieve precisering niet gegeven wordt. Bij de natural prices gaat
het namelijk om waarderingen waarvan iedereen die aan de communicatie en
de concurrentie deelneemt, weet heeft zonder dat hij deze los van die commu-
nicatie en concurrentie in absolute termen kan besehrijven, laat staan exact
kan kwantifieeren. Het zijn waarderingen die enerzijds met de sympathy-
communieatie en -eoneurrentie aan de aetoren vooraf gegeven zijn en die
anderzijds met diezelfde communicatie en coneurrentie via het handelen van
de aetoren worden bevestigd danwel bijgesteld. Wil men een nadere analyse
van het patroon van de natural prices, dan kan deze niet anders uitgevoerd
worden dan als onderdeel van een onderzoek van de concrete marktproeessen.

Natuurlijk is het niet onbelangrijk dat het publiek-mede ter bevordering van
een verdere ontplooing van de reeds bestaande markteconomie gewezen wordt
op de functionaliteit van de vrije markteconomie. Zoals inmiddels bekend is,
onderkent Smith dat het functionele aspect een belangrijke rol in de motivatie
van aetoren speelt. Volgens Smith moet er echter eveneens voor gewaakt
worden dat de esthetiek van de markteconomie als zelfregulerend systeem
verblindt. Geboeid door de schoonheid van de functionaliteit van gedrag en
van maatschappelijke processen, kan men over het hoofd zien dat het om een
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functionaliteit gaat die Diet aan de mens als een natuurwetmatigheid vooraf
gegeven is, maar die in sociale zingevings- en kennisverwervingsprocessen
gecreeerd wordt. Wanneer dit laatste daadwerkelijk uit het oog wordt verloren,
dreigt het gevaar van een categorieenfout; de communicatie en de concurrentie
van de mutual sympathy worden niet meer als het kader voor denken en
handelen, voor maatschappeli jke verhoudingen en processen en voor de daarin
besloten ratio erkend, in plaats daarvan wordt een bepaalde functionele
rationaliteit als de oorsprong van elk handelen gezien.

In voorgaande hoofdstukken en paragrafen is op de kritiek van Smith ten
aanzien van het functionalisme al uitgebreid ingegaan. Met het oog op de
vergelijking van Smith's economisch denken met de economische wetenschap
is het zinvol om die kritiek aan de hand van twee citaten nog wat verder uit
te werken.

Het eerste citaat heeft betrekking op de functionaliteit van de menselijke
samenleving.

Human society, when we contemplate it in a certain abstract and philosophical light,
appears like a great, an immense machine, whose regular and harmonious movements
produce a thousand agreeable effects."

Dit citaat is van belang, omdat daarin goed tot uitdrukking komt dat volgens
Smith de waameming van de functionaliteit een abstracte en wetenschappe-
lijke beschouwingswijze vooronderstelt. Het is een beschouwingswijze met als
doel de rationele reconstructie. In het citaat is sprake van een reconstructie
naar analogie van de machine. Wellicht zal nu opgemerkt worden dat die
rationele reconstructie juist datgene is wat de algemene evenwichtsanalyse
nastreeft. Uit het volgende citaat zal echter blijken dat er toch een fundamen-
teel verschil tussen de beide reconstructies bestaat.

Het tweede citaat is eveneens aan The Theory of Moral Sentiments ontleend
en houdt een regelrechte waarschuwing in om niet te vergeten dat de rationele
verklaring van gedrag weI een belangrijke rol kan spelen in de zingeving en
-beleving, maar dat die verklaring niet meer dan een reconstructie is naar het
model van oorzaak en gevolg. Het betreft een reconstructie die altijd begrepen
moet worden in bredere, interpretatieve benadering van mens en samenJeving.
Zonder die inbedding ontaardt zij in een misleidend functionalisme.

When by natural principles we are led to advance those ends, which a refined and
enlightened reason would recommend to us, we are very apt to impute to that reason,
as their efficient cause, the sentiments and actions by which we advance those ends,
and to imagine that to be the wisdom of man, .... 87

Als verge ten wordt dat het een rationele reconstructie betreft, verliest de mens
uit het oog dat het niet meer en niet minder dan een beeld is, dat naast andere
beelden tegen de achtergrond van de sympathy-communicatie en -concurrentie
aan gedrag zin en betekenis geeft. De exclusiviteit van het beeld van de op
zichzelf gestelde rationele actor doet de mens van zichzelf vervreemden. Hij
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benadert zichzelf en de wereld in louter functionele termen, maar voelt
tegelijkertijd dat hij in die functionalistische optiek niet tot zijn recht komt.

Hoewel de kritiek die mede in beide citaten besloten ligt, auteurs als
Hobbes, Pufendorf en Mandeville gold, is zij ten aanzien van de economische
wetenschap nog steeds actueel. De gangbare economische wetenschap gaat uit
van een functionalistisch mens- en maatschappijbeeld. Steeds weer opnieuw
wordt geconstateerd dat zij werkelijkheidsvreemd is, dit wit zeggen dat het
publiek op grond van de alledaagse ervaring een spanning voelt tussen wat die
ervaring aan beelden over de economie suggereert en wat de traditionele
economische wetenschap het publiek als bee1den ter orientatie voor gedrag
aanbiedt. Bijstellingen of verfijningen van de theorie helpen niet omdat, zo
zouden we in de geest van Smith kunnen stellen, de oorzaak van het pro-
bleem, de functionalistische optiek, niet weggenomen wordt.

Schumpeters' formalistische interpretatie van de walrasiaanse algemene
evenwichtstheorie lijkt op het eerste gezicht aan Smith's kritiek tegenmoet te
komen. Bij de bespreking van de walrasiaanse algemene evenwichtstheorie
kritiseert Schumpeter Walras in de zin, dat deze onderscheid had moeten
maken tussen enerzijds de algemeen evenwichtstheoretische reconstructie van
de markteconomie en anderzijds de reele marktprocessen .

... he [d.i. Walras] treated the problem of stability in a peculiar way, because it posed
itself to him in connection with what in strict logic is an entirely different problem,
namely, the problem of the relation between the mathematical solution of his equa-
tions and the process of any actual market: first and foremost he was anxious to show
that the people in the market, though evidently not solving any equations, do by a
different method the same thing that the theorist does by solving equations; or, to put
it differently, that the 'empirical' method used in perfectly competitive markets and
the 'theoretical' or 'scientific' method of the observer tend to produce the same
equilibrium configuration."

Schumpeters onderscheid tussen de formele analyse van het algemene even-
wicht en de reele marktprocessen heeft echter bij nadere beschouwing niet
dezelfde achtergrond als Smith's oproep om de functionele beschouwingswijze
niet tot een functionalistische optiek op mens en samenleving te verabsolute-
ren. Bij Smith hebben de reele marktprocessen de connotatie van een op de
economie toegespitste communicatie en concurrentie volgens het beginsel
sympathy. Het beeld van de markteconomie als een efficient en dynamisch
systeem van goederen- en dienstenvoorziening verwijst naar diezelfde markt-
processen en is bedoeld om extra steun te geven aan de maatschappelijke
discussie over de verdere ontwikkeling van de economische sfeer van de
samenleving conform de idee van mutual sympathy. Terwijl het functionele
beeld van de markteconomie bij Smith dus op de reele marktprocessen
betrokken blijft, brengt Schumpeter een scheiding tussen beide aan. De
walrasiaanse algemene evenwichtsanalyse beoogt geen uitspraken te doen over
de reele markteconomie en is daarmee een zinloos formalisme. Een systemati-
sche voorstelling van de markteconornie zou bij Smith een naar de econornie
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verbijzonderd systeem van mutual sympathy moeten zijn en niet een systeem
dat van atomistische, functioneel-rationalistische individuen uitgaat.

Concluderend kunnen we stell en dat het volgens Smith belangrijk is om aan
de functionaliteit van gedrag en van maatschappelijke processen aandacht te
schenken. Een verklaring van gedrag en van maatschappelijke processen naar
analogie van de machine strookt echter alleen met Smith's optiek, als de
machine als een metafoor wordt verstaan in een vergelijking tussen enerzijds
de telatie tussen het maatschappelijk verkeer van mens en en de aangename
gevolgen daarvan voor individu en samenleving, en anderzijds de relatie
tussen de machine en wat hij produceert. Ofwel, in Smith's optiek wordt de
maatschappij niet met een machine gelijkgesteld. In Smith's maatschappij-
onderzoek worden maatschappelijke processen niet tot natuurwetmatigheden
herleid.

Voor Smith is de meest oorspronkelijke menselijke ervaring de mutual
sympathy, wat betekent dat de communicatie en de concurrentie volgens de
mutual sympathy zowel het uiteindelijke referentiekader als het leidend
beginsel van de analyse van mens en samenleving dienen te zijn. De figuur
van de machine, of meer algemeen het systeem, is een metafoor om op
aansprekende wijze uitdrukking te geven aan de ervaren functionaliteit van
gedrag en maatschappelijke processen.

Aan de hand van de bespreking van Smith's theorie over het zelfregulerend
vermogen van de markteconomie is gedemonstreerd, dat de benadering van
de markteconomie vanuit de idee van mutual sympathy niet alleen tot beter
begrip van Smith's economisch denken leidt, maar eveneens een beeld van de
markteconomie oplevert dat de alledaagse markt-economische ervaring meer
tot zijn recht laat komen. Opmerkingen vanuit de hoek van de walrasiaans
georienteerde interpretatoren als zou de theorie te globaal, onvolledig of zelfs
inconsistent zijn, blijken in het licht van de nieuwe interpretatie niet meer ter
zake te doen. Tevens wordt een kader geboden voor een beter begrip van de
alledaagse ervaringen omtrent het zelfregulerend vermogen van de actue1e
markteconomie, zonder dat daartoe nog een beroep moet worden gedaan op
een plaatsvervangende analyse van de zogeheten ideaaltypische marktecono-
mie of een zuiver forrnele theorie, zoals bij Schumpeter.

Ter afsluiting van dit hoofdstuk over Smith's theorie van de zelfregulerende
markteconomie preciseren we nu op vier punten het verschil tussen deze
theorie en de walrasiaanse algemene evenwichtstheorie.

(1) Doordat Smith zijn mens- en maatschappijtheorie in de basale ervaring van
de natuurlijke neiging tot mutual sympathy fundeert, ligt aan elke theorie van
Smith over mens en maatschappij, dus ook aan de theorie over economisch
gedrag in een markteconomie, de veronderstelling ten grondslag dat de mens
~ijn denken en handelen, ja zelfs zijn identiteit en zelfbewustzijn, ontwikkelt
In de context van de communicatie en de concurrentie van de mutual sym-
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pathy. Ben analyse van de markteconomie gaat in Smith's moraalfilosofische
optiek ervan uit dat de actoren, hun gedrag en de marktprocessen in de
verwijzing naar elkaar bestaan. Ruil of meer algemeen interactie tussen
actoren hoeft niet vanuit de afzonderlijke actoren genetisch verklaard te
worden. Dit kan zelfs niet, want de actoren en hun interactie veronderstellen
elkaar. Hetzelfde geldt voor het zelfregulerende vermogen van de marktecono-
mie. Ook dit is met de handelende subjecten gegeven.

Vande economische wetenschap wordt dus niet gevraagd de marktecono-
mie vanuit de meest elementaire, op zichzelf staande deeltjes natuurwetmatig
te genereren. De economische wetenschap vervult haar opdracht als zij
globaIe, ongearticuleerde indrukken van de markteconomie tot een zin- en
betekenisvol systematisch geheel weet uit te werken.

Wanneer echter de walrasiaanse algemene evenwichtstheorie het economi-
sche gedrag in een markteconomie wil verklaren, gaat zij uit van een geheel
ander, namelijk een rationalistisch, mens- en maatschappijbeeld. Oat wil
zeggen, niet aIleen alle handelen, maar ook alle sociaal-economsche processen
en verhoudingen, worden verklarenderwijs afgeleid uit doel-middel afwegin-
gen van op zichzelf staande subjecten. Ruil, ja zelfs elke interactie, moet tot
de doel-middel afweging herleid kunnen worden.

Houden we dit verschil in optiek in het oog, dan wordt begrijpelijk dat de
economische wetenschap met haar rationalistisch mens- en maatschappijbeeld
het volgende veel geciteerde tekstfragment van Smith omarmde, en weI in een
interpretatie die de auteur afgewezen zou hebben.

It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect
our dinner, but from their regard to their own interest. We address ourselves, not to
their humanity but to their self-love, and never talk to them of our own necessities
but of their advantages."

Vanuit de functionalistisch-individualistische optiek van de gangbare economi-
sche wetenschap lijkt dit citaat de stelling te bevestigen dat Smith het econo-
misch gedrag en de economische processen in het egoisme van de mens
fundeerde, waarbij dat egoisme als doel-middel rationaliteit van atomistische
individuen wordt begrepen. Oat deze interpretatie zelfs in de functionalistisch-
individualistische optiek niet geheel probleemloos is, moge blijken uit de
laatste zin, waarin Smith stelt dat wij niet met een beroep op menslievendheid
van de ander een goed vragen. Uit het citaat blijkt dat wij de ander tot het
leveren van een goed prober en over te halen door hem voor te houden dat dit
gedrag met zijn eigenbelang overeenstemt. Dit laatste is niet te begrijpen als
we ervan uitgaan dat gedrag en sociale processen uiteindelijk op de doel-
middel rationaliteit van atomistisch opgevatte individuen zijn terug te voeren.
De idee dat wij een ander tot een bepaald gedrag proberen over te halen door
hem op zijn eigenbelang te wijzen, veronderstelt namelijk dat wij kennis
hebben van dat eigenbelang, ja sterker nog, dat wij dat eigenbelang in com-
municatie met die ander mede vorm geven en weI door hem ODZewaardering
voor het beoogde gedrag in het vooruitzicht te stellen.
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In het citaat is sprake van een verbijzondering van de figuur van de mutual
sympathy naar de sfeer van de economie: in de hoedanigheid van toeschouwer
geven wij aan de ander in de vonn van een prijs te kennen in welke mate wij
een bepaalde vonn van gedrag waarderen. Verderop in de tekst laat Smith
zien dat wij ook nog om een andere reden geen beroep doen op de mens-
lievendheid van de anderen. Het gaat daarbij eveneens om een reden die in het
licht van de mutual sympathy idee weinig toelichting behoeft.

Nobody but a beggar chuses to depend chiefly upon the benevolence of his fellow-
citizens. Even a beggar does not depend upon it entirely. The charity of well-disposed
people, indeed, supplies him with the whole fund of his subsistence. But though this
principle ultimately provides him with all the necessaries of life which he has
occasion for, it neither does nor can provide him with them as he has occasion for
them. The greater part of his occasional wants are supplied in the same manner as
those of other people, by treaty, by barter, and by purchase. With the money which
one man gives him he purchases food. The old cloaths which another bestows upon
him he exchanges for ... .90

Volgens dit citaat wil eigenlijk niemand, zelfs niet een bedelaar, met een
beroep op menslievendheid van een ander iets gedaan krijgen. De verklaring
die de sympathy-theorie hiervoor suggereert, is dat wij de dienst die wij van
een ander ontvangen als een bewijs van waardering van de ander jegens
onszelf beschouwen en die dienst dus waardig willen zijn. Als de ander besluit
om ons, op grond van de door ons in de vonn van een goed, een dienst of
geld getoonde waardering, een goed te leveren of een dienst te bewijzen, dan
is dat tegelijkertijd een bevestiging van de waarde van wat wij als tegenpresta-
tie meenden te moeten inbrengen. In de ruil zien we met andere woorden onze
drang naar mutual sympathy weerspiegeld: in de ruil zoeken we via de uitwis-
seling van goederen of diensten elkaars waardering. De ruil vormt aldus een
moment in de naar de economische sfeer verbijzonderde communicatie en
concurrentie volgens het principe mutual sympathy; het is een moment waarin
de gemeenschappelijkheid van de denk- en handelingskaders opnieuw wordt
bevestigd.

(2) Als de natuurlijke prijzen van Smith gelijk worden gesteld aan de waJrasi-
aanse algemene evenwichtsprijzen, wordt eraan voorbij gegaan dat de natuur-
lijke prijzen waarderingen volgens de maatschappelijke symapthy-communica-
tie en -concurrentie representeren. Het zijn geen algemene evenwichtsprijzen
die via de figuur van de veilingmeester a priori, op het meest algemene
niveau, voor alle atomistische actoren gegeven zijn.

De natuurlijke prijzen van Smith refereren aan concrete communicatie-
gemeenschappen. Dit kunnen allerlei vormen van gemeenschap zijn, zoals we
aan de hand van een eerder geciteerd tekstfragment kunnen vaststellen:

There is in every society or neighbourhood an ordinary or average rate both of wages
and profit in every different employment of labour and stock. .... 91
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Zoals onder punt 4 nader zal worden toegelicht, hebben we bier te maken met
een kenmerk van Smith's visie op de markteconomie dat Diet met de walra-
siaanse benadering te verenigen is. Zoals uit het onderstaande zal blijken,
refereert het begrip markteconomie in de walrasiaanse benadering Diet aan een
concrete markteconomie, maar aan een abstracte algemene economie waarin
de actoren Diet met elkaar interacteren. Zij zijn georienteerd op de hoven de
actoren verheven veilingmeester en reageren slechts op diens signalen.

Naast het bovenstaande tekstfragment zijn er ook nog andere aanwijzingen
dat Smith de walrasiaanse benadering niet deelt en de volkshuishouding als
een los geheel van verscbillende communicatiegemeenschappen verstaat. In
het voorgaande hebben we vastgesteld dat Smith overheidsregulatie afwijst,
omdat een centraal orgaan nooit vertrouwd kan zijn met de specifiek locale
omstandigheden waarin actoren zich bevinden en met elkaar interacteren. Een
fragment van een eerder geciteerde passage moge dit, wellicht ten overvloede,
demonstreren.

What is the species of domes tick industry which his capital can employ, and of
which the produce is likely to be of the greatest value, every individual, it is evident,
can, in his local situation, judge much better than any statesman or lawgiver can do
for him ..... 92

Anderhalve eeuw na Smith zal met name Hayek op het situationele karakter
van gedrag en interactie tussen de economische subjecten wijzen, om daarbij
te benadrukken dat aileen een markteconomie aan de individuele actoren de
ruimte biedt om gedrag en interactie op de specifieke door de locale omstan-
digheden ingegeven kennis af te stemmen. Smith gaf eveneens al aan hoe het
bestaan van grotere samenlevingsverbanden in overeenstemming kon worden
gebracht met het gegeven dat kennis en informatie vaak locaal georienteerd
en in sterke mate particulier is.

Smith's antwoord op deze vraag ligt vervat in de passage van The Theory
of Moral Sentiments waarin uiteengezet wordt dat de neiging tot mutual
sympathy sterker wordt naarmate de ander dichter bij ons staat.

We expect less sympathy from a common acquaintance than from a friend: we cannot
open to the former all those little circumstances which we can unfold to the latter:
we assume, therefore, more tranquillity before him, and endeavour to fIX our thoughts
upon those general outlines of our situation which he is willing to consider. We
expect still less sympathy from an assembly of strangers, and we assume, therefore,
still more tranquillity before them, and always endeavour to bring down our passion
to that pitch, which the particular company we are in may be expected to go along
with.

... a certain reserve is necessary when we talk of our friends, our own studies, our
own professions. All these are objects which we cannot expect should interest our
companions in the same degree in which they interest us. ... A philosopher is com-
pany to a philosopher only; the member of a club, to his own little knot of compa-
nions.
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As to the eye of the body, objects appear great or small, not so much according
to their real dimensions, as according to the nearness or distance of their situation;
so do they likewise to what may be called the natural eye of the mind: and we
remedy the defects of both these organs pretty much in the same manner.

... to the selfish and original passions of human nature, the loss or gain of a very
small interest of our own, appears to be of vastly more importance, excites a much
more passionate joy or sorrow, a much more ardent desire or aversion, than the
greatest concern of another with whom we have no particular connexion....

... how comes it that our active principles should often be so generous and so
noble? ... It is reason, principle, conscience, the inhabitant of the breast, the man
within, the great judge and arbiter of our conduct."

De voorbeelden in het citaat demonstreren dat de communicatie en de concur-
rentie met de mensen in de directe omgeving intenser is en ons denken en
handelen directer bepalen dan de sympathy-communicatie en -concurrentie met
degenen die zich op grotere afstand van ons bevinden. Wij participeren
simultaan in grotere maatschappelijke verbanden en in kleinschaIigere, locale
verbanden. In ons denken combineren wij, met andere woorden, voortdurend
verschillende referentiekaders. Wanneer het ooze plaats in grotere maatschap-
pelijke verbanden betrefi, is onze betrokkenheid gering en laten we ons door
zeer algemene en globaIe regels lei den. Worden de verbanden echter klein-
schaIiger, dan wordt de betrokkenheid groter en zijn de sociaIe waarden,
normen en regels gedetailleerder en dwingender.

Vatten we nu de marktprocessen op aIs naar de economie verbijzonderde
processen van communicatie en concurrentie volgens het beginsel van mutual
sympathy, dan wordt inzichtelijk dat de markteconomie bij uitstek gelegenheid
biedt voor het naast en met elkaar laten bestaan van verschillende communica-
tie- en concurrentienetwerken. Anders gezegd, in de markteconomische
context is ruimte een steeds verder gaande fragmentarisering en speciaIisatie
van de interacties met behoud van een glob ale, aIgehele binding. De meest
duidelijke manifestatie hiervan vormt de ruil tussen twee individuen via een
algemeen aanvaard ruilmiddel. Deze ruil draagt zowel het bijzondere als het
aIgemene in zich. Bij de ruil tussen specifieke actoren van een specifiek goed
wordt de situationele waardering in algemene en dus ook voor het grote
publiek op afstand begrijpelijke termen uitgedrukt. In de geldprijs herkennen
de actoren het bijzondere van de situatie, terwijl de niet-direct betrokkenen dat
specifieke missen en voor hun begrip voldoende hebben aan de teneur van de
waardering."

(3) De eerder geciteerde passages betreffende de natural en de market price
bevestigen de stelling dat de onduidelijkheden, de dichotomieen en de incon-
sistenties die economen tot op heden in The Wealth of Nations hebben ge-
signaIeerd, eerder een teken zijn van onbegrip bij economen dan van incompe-
tentie bij Smith. AIs we de marktprocessen als comrnunicatie- en concur-
rentieprocessen volgens het beginsel van de mutual sympathy verstaan, dan
wordt duidelijk dat het geen zin heeft om over vragen te discussieren aJs:
(a) is Smith's markttheorie een formele of een empirisch-analytische theorie;
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(b) is het algemeen evenwicht bij Smith een statisch danwel een dynamisch
of evolutionair evenwicht; (c) veronderstelt Smith's markttheorie weI of niet
volledige mededinging; (d) gaat Smith uit van subjectief danwel objectief
waardebegrip, en (e) hanteert Smith een arbeidswaardeleer of produktiekosten-
leer? AI deze vragen refereren aan een denkkader dat Smith vreemd was.

Beginnen we met de laatste twee vragen betreffende Smith's waardeleer,
dan stellen we aan de hand van de eerder besproken citaten vast dat waarde-
patronen met de markteconomie gegeven zijn en dat de actoren door hun
deelname aan de marktprocessen die waardepatronen bevestigen danweI
veranderen. Ben analyse van waarden of prijzen moet dan ook niet verstaan
worden alseen poging waarden en prijzen tot exogenen te herleiden. Het is
in Smith's optiek een interpretatieve, nadere explicatie van die waardepatro-
nen, gericht op ondersteuning en bevordering van de sympathy-communicatie
en -concurrentie in de sfeer van de economie.

Richten we ons op de eerste drie vragen betreffende de klassificatie van
Smith's markttheorie, dan stellen we vast dat deze vragen een kijk op kennis
en wetenschap veronderstellen die Smith niet deelt. In tegenstelling tot bij-
voorbeeld Schumpeter gaat Smith niet uit van een aan de mens vooraf ge-
geven objectieve natuur waarvan de wetten en de structuren via nauwkeurige
observatie en zuiver logisch redeneren in kaart kunnen worden gebracht. In
de optiek van Smith geeft de mens, zoals we al meerdere malen hebben
gesteld, in communicatie en concurrentie met anderen zelf gestalte aan zijn
persoon en de hem omringende wereld. In die optiek is er geen menselijke
natuur of kosmische orde die op zichzelf bestaat en via observatie en redene-
ren begrijpelijk kan worden gemaakt. Mens en wereld bestaan enkel te zamen
met het in de communicatie en de concurrentie met anderen gevormde begrip
ervan. Mens en wereld schijnen ons toe als op zichzelf staande objecten door
de objectiverende werking die aan de zin- en betekenisscheppende communi-
catie- en concurrentieprocessen inherent is. Het bestaan van de markteconomie
vormt in dit licht bezien de weerslag van de uitbreiding en de differentiatie
van die communicatie- en concurrentieprocessen naar de sfeer van de econo-
mie.

Vanuit deze optiek vormt de wetenschappelijke analyse van de marktecono-
mie een professionele variant van de naar de economie verbijzonderde, zin-
en betekenisscheppende communicatie en concurrentie. Het betreft, met andere
woorden, een metadiscours dat de communicatie en de concurrentie in de sfeer
van de economie tracht te ondersteunen en te bevorderen door de spontane
zin- en betekenisgeving, die zich aan ons in de vorm van de reele marktpro-
cessen manifesteert, via een systematische interpretatie te expliciteren. Weten-
schappelijke theorieen over de markteconomie zijn dan ook, in tegenstelling
tot wat Schumpeter stelt, geen set van gereedschappen waarmee het mogelijk
wordt aan het mechaniek van een objectivistisch opgevatte markteconomie te
sleutelen." De markteconomie zal ons in een abstract en wetenschappelijk
licht toeschijnen als een goed geoliede machine met alle daaraan verbonden
aangename effecten. We mogen echter niet uit het oog verliezen dat dit voor
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onze appreciatie van de markteconomie niet onbelangrijke beeld een naar
analogie van de machine gesystematiseerde voorstelling is, waarmee we een
aspect van onze ervaringen in de alledaagse communicatie- en concurrentie-
processen in de sfeer van de economie begrijpelijk proberen te maken.

Zoals gezegd vormt de economische analyse een metadiscours. Haar
interpretaties en beelden van de zich in de vorm van de reele marktprocesen
manifesterende, spontane zin- en betekenisgevende communicatie en concur-
rentie zijn bedoeld als een kritische reflectie op die processen. In de positivis-
tische benadering van een auteur als Schumpeter worden de reele marktpro-
cessen echter objectivistisch verstaan, waardoor ook de economische analyse
haar karakter van interpretatief metadiscours verliest en tot een onderzoek naar
wetmatigheden in een vooraf gegeven systeem wordt. Wanneer nu gepoogd
wordt Smith's werk in die stijl van economische analyse in te passen, dan kan
het welhaast niet anders dan dat de strenge systematiek van die objectivisti-
sche analyse botst met Smith's pogingen om allerlei aspecten van de zich in
de reele marktprocessen manifesterende zin- en betekenisgevende communica-
tie- en concurrentieprocessen interpretatief begrijpelijk te maken.

(4) De indruk dat Smith's optiek op de markteconomie fundamenteel moet
verschillen van die der walrasianen, was bij ons al gewekt, toen we consta-
teerden met welke vanzelfsprekendheid Smith over zelfregulatie in reele markt-
economieen spreekt, terwijl Walras zijn toevlucht moest nemen tot werkelijk-
heidsvreemde constructies en voorwaarden om de zelfregulatie van een markt-
economie zelfs denkbaar te maken. De vanzelfsprekendheid bij Smith was niet
ongegrond, getuige onze interpretatie van zijn uitspraken over de natuurlijke
en de marktprijzen tegen de achtergrond van de sympathy-theorie. Wanneer
we de walrasiaanse algemene evenwichtstheorie tegen dezelfde achtergrond
belichten, wordt echter eveneens inzichtelijk waarom deze theorie nooit een
adequaat kader voor het markteconomische denken kan zijn.

Voor Smith was de zelfregulatie van de markteconomie via het handelen
van de individuele subjecten niet problematisch, omdat die zelfregulatie van
de economie eigenlijk al in de idee van mutual sympathy besloten lag. Bij
Walras treffen we een heel andere situatie aan. Deze auteur ging, zo lezen we
bij Schumpeter, uit van rationalistische, op zichzelf staande individuen. De
consequentie daarvan was dat zelfregulatie, en meer algemeen interactie die
meer is dan losse toevallige contacten, niet denkbaar is zonder dat op voor-
hand een handelingspatroon aan de actoren wordt opgelegd. De actoren zijn
inhoudsloze, op zichzelf staande eenheden die op grond van een doel-middel
calculus op prikkels reageren. Zij vormen niet, net zoals bij Smith, een
communicatief verband met elkaar, dat enerzijds zeltbewustzijn en orientatie
voor denken en handelen geeft en anderzijds met het denken en handelen
meeevolueert,

Als de walrasianen de stabiliteit van een even wicht willen onderzoeken,
moeten zij eerst de actoren met een specifiek handelingsalgorithme laden. Het
stabiliteitsonderzoek is daarmee een test van een ex hypotheso aan de actoren
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toegeschreven handelingsbeginsel; onderzocht wordt of bij verstoring van het
algemeen evenwicht het bij de actoren veronderstelde reactiemechanisme
automatisch het evenwicht herstelt. Stabiliteitsonderzoek is, met andere
woorden, onderzoek naar het corrigerend vermogen van een door de onderzoe-
kers zelf aan de actoren opgeIegd handelingsmechanisme.

Schumpeter wijst overigens ook zelf op dit kenmerk van de waIrasiaanse
algemene evenwichtsanalyse, wanneer hij opmerkt dat

Samuelson was, I believe, the first to point out that the problem of stability cannot
be posed at all without the use of an expliciet dynamic schema, i.e. without specifica-
tion of the manner in which the system reacts to deviations from equilibrium.

en vervolgens Walras tegen kritiek op de behandeling van het stabiliteitspro-
bleem in bescherming neemt:

... our report shows that Walras did present such a dynamic schema: he specified a
sequence of steps by which the system is supposed to work its way toward stable
equilibrium for which he did not receive the credit he deserves. This schema covers
not more than a special case but for this special case a more rigorous proof is
possible in spite of the fact he himself failed to give it.96

Als we van de technische uitwerking van de handelings- en interactie-patronen
afzien, doelt Schumpeter hier op Walras' figuur van de veilingmeester.
Ofschoon deze figuur niet onbekend is, is het toch zinvol om een aantal
aspecten expliciet te noemen, omdat daarmee het fundamentele verschil tussen
de visies van Smith en de walrasianen duidelijk gedemonstreerd wordt. De
figuur behelst dat
- de consumenten en de producenten in staat zijn om bij gegeven prijzen vast
te stellen welke specifieke hoeveelheid produkt zij respectievelijk vragen en
aanbieden;
- de veilingmeester het geheel van markten overziet, in de zin dat hij voor
aIle markten kan vaststellen welke aangeboden en gevraagde hoeveelheden
produkt bij de verschillende prijzen horen;
- de relaties tussen enerzijds het verschil tussen vraag en aanbod en ander-
zijds de gegeven prijs een zekere systematiek vertonen en weI zodanig dat er
een voor de veilingmeester waameembare, unieke set van prijzen bestaat
waarbij alle markten geruimd zijn;
- de veilingmeester in staat is om aan aIle marktpartijen op te leggen dat zij
aan de veilingmeester bekend maken welke hoeveelheden zij bij de verschil-
lende prijzen zouden vragen danwel aanbieden, alsmede dat zij pas tot trans-
acties bij vooraf gegeven prijzen overgaan als de veilingmeester daartoe het
sein geeft.

Deze nadere omschrijving van de figuur van de veilingmeester, incIusief de
hem toebedachte taken, verdient de aandacht, omdat zij laat zien dat Walras
deze figuur als intermediair tussen de atomistische individuen verstaat, die van
buitenaf de ontbrekende communicatie tussen de afzonderlijke individuen tot
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stand moet brengen en bovendien vanuit een voorgeschreven specifiek doeI
naar vorrn en inhoud moet reguleren. Deze figuur van de veilingmeester staat
in schriI contrast met de in de markteconomie actieve invisible hand van
Smith. Bij Smith betreft het een metafoor waarrnee tot uitdrukking wordt
gebracht dat aan de naar de sfeer van de economie verbijzonderde communi-
catie en concurrentie volgens het beginsel van mutual sympathy een coordine-
rend en regulerend verrnogen immanent is. Een veiling of een beurs is vanuit
Smith's optiek een specifieke institutionele uitwerking van die communicatie
en concurrentie, in de zin dat een bepaalde communicatie- en concurrentie-
gemeenschap haar spelregels zodanig heeft aangepast, dat de betreffende
communicatie en concurrentie zo efficient mogelijk verlopen en de gelijkwaar-
digheid van de deelnemers aan dat spel zo veel mogelijk gegarandeerd is.

Vergelijken we deze evolutionistische kijk op een specifiek onderdeel van
de reele markteconomieen, zoals de veiling of de beurs, met de rationalistische
benadering der walrasianen, dan lijkt die laatste benadering Smith's wereld op
zijn kop te zetten. Naar analogie van een veiling wordt bij de walrasianen een
algemeen model voor een markteconomie ontwikkeld, dat vervolgens onder
het motto van zuivere economie, forrnele economie of Gedanken Experiment
als referentiekader wordt gebruikt voor uitspraken over reele marktecono-
mieen."

Er is natuurlijk niets op tegen dat de spelregels en de functionaliteit van een
beurs of veiling worden geexpliciteerd; het kan zelfs nuttig zijn een naar het
model van de veiling georganiseerde economie op haar merites te onderzoe-
ken. Het bezwaar tegen de walrasiaanse algemene evenwichtsanalyse is van
een heel andere aard: aan de analyse ligt een fundamentele categorieenfout ten
grondslag in de zin dat het algemene evenwichtsonderzoek niet als een
onderzoek naar de functionaliteit van een bepaalde institutionele inrichting van
de sympathy-communicatie en -concurrentie in de sfeer van de economie
wordt verstaan en uitgevoerd. De analyse richt zich op de functionaliteit van
economisch gedrag in de context van de markteconomie, om vervolgens dat
gedrag exclusief in termen van functionaliteit, te weten de doel-middel ratio-
naliteit van atomistische individuen, te verklaren. Smith heeft voor deze fout
gewaarschuwd toen hij erop wees dat functionaliteit een aspect van gedrag is
waarvan de zin en de betekenis te zamen met de andere aspecten bepaaJd
wordt in de communicatie en de concurrentie volgens het beginsel dat wij als
het meest wezenlijke kenmerk van de mens zouden moeten ervaren, nameJijk
de drang naar mutual sympathy.



V Adam Smith en de bedendaagse
scholenstrijd

The time has comefor an attempt to assess the consequences, for
the direction of the economic thought of our day, of the demise
of the general equilibrium paradigm we have witnessed in recent
decades.

(Lachmann, L., The Market as an Economic Process, Oxford,
1986, p. 1)

Inleiding

Smith is ten onreehte wegens een vermeende algemene evenwichtsanalyse in
nucleo geprezen en bekritiseerd. Zijn Wealth of Nations veronderstelt een
andere kijk op eeonomie dan onder eeonomen gangbaar is. In het licht van
Smith's werk is de hedendaagse scholenstrijd, net zoals eerdere meningsver-
schillen in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw, een manifesta-
tie van niet of verkeerd begrepen onvrede over het onvermogen van de
eeonomische wetenschap om de markteeonomie als een zin- en betekenisvol
systeem voor te stellen. Dit hoofdstuk laat zien hoe een dialoog met Smith tot
beter begrip en een meer adequate behandeling van die onvrede kan bijdragen.

Het hoofdstuk bestaat uit zes paragrafen. Paragraaf 1 belicht de hedendaagse
scholenstrijd vanuit de Smith-Iezing van voorgaande hoofdstukken. De on-
vrede over de economische theorie blijkt niet alleen in de jaren zestig en
zeventig, met discussies over het algemene evenwichtscheppend vermogen van
het prijsmechanisme, inadequaat behandeld te zijn. Hetzelfde geldt voor de
discussies die sedert het einde der jaren zeventig gevoerd worden rond de
vraag of markteconomische processen op algeinene wetmatigheden gebaseerd
zijn, danwel als onderdelen van een evolutionair proces moeten worden
verstaan. Net zoals in de jaren zestig en zeventig wordt ook thans onvoldoen-
de onderkend dat achter de meningsverschillen rivaliserende denkkaders schuil
gaan. De dialoog met Smith helpt die rivaliserende denkkaders zichtbaar en
bespreekbaar te maken.

De paragrafen 2 tot en met 4 rich ten zich op het strijdpunt van de jaren
tachtig en negentig, namelijk hoe marktprocessen benaderd dienen te worden.
Kunnen zij uiteindelijk tot algemene wetmatigheden herleid worden of moeten
zij verstaan worden in het licht van een meer omvattend evolutionair-histo-
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risch proces? Volgens de traditionele interpretatie zou Smith beide benaderin-
gen naast elkaar hebben gehanteerd. Deze interpretatie blijkt echter niet
correct te zijn bij contextuele lezing van passages uit The History of Astrono-
my en The Wealth of Nations over respectievelijk Newtons astronomie en het
graviteren van de marktprijzen rond de natuurlijke prijzen. De historisch-
maatschappelijke duiding van de markteconomie en de analyse van de syste-
matiek van de marktprocessen vormen bij Smith een geheel. In de zin- en
betekenisverleningsprocessen van een geordende en welvarende samenleving
als de commercial society is het belangrijk, zo houdt Smith ons voor, dat
onder meer de ervaringen met betrekking tot de goederen- en dienstenvoorzie-
ning in termen van een mooi, omvattend systeem gezien kunnen worden.

Paragraaf 2 behandelt de vraag hoe Smith's waardering voor Newtons
astronomie gemterpreteerd moet worden. Uit de bespreking van Newtons
astronomie in The History of Astronomy blijkt dat Newtons astronomie voor
Smith weliswaar het voorbeeld van wetenschap is geweest, maar dat dit niet
uitgelegd mag worden als een anticipatie op de inspanningen van de negen-
tiende- en de twintigste-eeuwse economen om hun wetenschap naar het model
van de natuurwetenschappen vorm te geven. In Smith's optiek zijn theorieen
geen afbeeldingen van aan de kennende subjecten externe, algemene wetma-
tigheden; het zijn constructies die bijdragen aan de zin- en betekenisverlening
van ervaringen en verschijnselen door deze in aansprekende, geordende
verbanden bijeen te brengen.

Paragraaf 3 richt zich op de vraag hoe de passage uit The Wealth of Nations
gemterpreteerd moet worden, waarin de beweging van de marktprijzen als
graviteren rond de natuurlijke prijzen wordt omschreven. Op grond van
tekstfragmenten uit The History of Astronomy waarin uitgelegd wordt waarom
Newtons gravitatietheorie de voorkeur boven Descartes' vortex-theorie ver-
dient, wordt geconc1udeerddat het analogisch gebruik van de gravitatietheorie
in de economie niet als een aanzet tot de klassieke of de neoklassieke theorie
van de markteconomie gemterpreteerd mag worden. Smith zou deze theorieen
als onvruchtbaar afwijzen, want net zoals de interne orde van het heelal niet
uit de eigenschappen van zogeheten elementaire deeltjes afgeleid kan worden,
zo zijn ook de orde en de samenhang van een markteconornie niet afleidbaar
uit het op eigenbelang gerichte gedrag van atomistisch opgevatte individuen.
De markteconornie is, zo houdt Smith ons voor, weI begrijpelijk vanuit een
in mutual sympathy ingebed eigenbelang, dat wil zeggen: vanuit een eigen-
belang dat naar analogie van het gravitatiebeginsel onderlinge betrokkenheid
tussen de actoren vooronderstelt.

Paragraaf 4 belicht de hedendaagse scholenstrijd in het licht van de her-
interpretatie van Smith's werk. The Wealth of Nations is daarbij geinterpre-
teerd als een onderdeel van Smith's onderzoek naar de zin en de betekenis
van leven in de wordende commercial society. Door de hedendaagse scholen-
strijd in het licht van Smith's werk te bezien, komt duidelijker tot uitdrukking
dat het moderne, op conceptuele tegenstellingen gebaseerde denken ook in de
economie geleidelijk plaats maakt voor een denken waarbij concepten in
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relatie tot elkaar worden begrepen. In dit verband verdient vooral vermelding
dat thans vrijwel aIle scholen de zin van marktcoordinatie erkennen en daarbij
individu en samenleving aan de hand van een procesbenadering in relatie tot
elkaar proberen te verstaan.

De herinterpretatie van Smith's economisch denken als onderdeel van een
meer omvattende studie van de wordende commercial society wijst eveneens
de weg daar waar de scholen nog aan oude conceptuele tegenstellingen
vasthouden. Terwijl Smith de algemene systeemanalyse interpreteert en
gebruikt als een vorm van kennisverwerving die bij een ordelijke en welvaren-
de samenleving als de commercial society hoort, geldt thans nog steeds de
negentiende- eeuwse oppostionele interpretatie van enerzijds de algemeen-
systematische en anderzijds de historisch-maatschappelijke benadering van de
economie. Neo-institutionalisten, postkeynesianen en neo-oostenrijkers staan
met hun hermeneutische, interpretatieve ofhistorisch-maatschappelijke benade-
ring tegenover nieuwklassieken en niet-walrasiaanse evenwichtstheoretici, die
de markteconomie in termen van causaliteiten en natuurwetmatigheden willen
verklaren.

Paragraaf 5 gaat nader in op de verhouding tussen de algemeen-systemati-
sche en de historisch-maatschappelijke benadering. Daartoe richten we ons
opnieuw op Smith's werk. Het nieuwe Smith-onderzoek van de afgelopen
vijftien a twintig jaar vertoont namelijk een parallel met de eerder beschreven
herorientatie in het economisch denken. Nemen we een publicatie als die van
Clark: Adam Smith and Society as an Evolutionary Process, dan stellen we
vast dat deze auteur in Smith's werk een procesbenadering leest en daarbij
vasthoudt aan de traditionele oppositionele interpretatie van algemene sys-
teemanalyse en historisch-maatschappelijke verklaring.' Onder verwijzing
naar onze (her)interpretatie van met name de begrippen sympathy en weten-
schappelijke theorie wordt nog eens uiteengezet, waarom een interpretatie als
die van Clark geen recht doet aan de teksten van Smith en hoe algemene
systeemanalyse en historisch-maatschappelijke verklaring op een zinvolle en
vruchtbare manier in relatie tot elkaar verstaan kunnen worden.

Paragraaf 6 rondt onze studie over Smith en de economische wetenschap
af met een herbezinning op de grondslagen van de economie. Tegen de
achtergrond van Smith's werk zou economie een maatschappijkritische weten-
schap moeten zijn, die de eigentijdse economie in het licht van de utopische
vrije markteconomie duidt en verklaart. Het zou een wetenschap moeten zijn,
die op de eerste plaats met haar theorieen en kritische duiding van de sociaal-
economische processen de idee van de vrije markteconomie levend houdt en
op de tweede plaats de beleidsmakers, de wetgevers en de politici erop blijft
wijzen, dat de ontwikkeling naar de vrije markteconomie weI door hen
ondersteund moet worden, maar niet afgedwongen kan worden. De wording
van de vrije markteconomie is een proces dat besloten ligt in de evolutie van
de sympathy-communicatie en -concurrentie en daarmee in de verandering van
gedragspatronen en van institutionele kaders.
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1 Adam Smith in het licht van de hedendaagse scholenstrijd

In deze studie herlezen we Smith's werk tegen de achtergrond van vragen
omtrent (1) de betekenis van het begrip vrije markteconomie, en (2) de wijze
waarop de modeme negentiende- en twintigste-eeuwse economische weten-
schap de markteconomie behandeld heeft. In voorgaande drie hoofdstukken
hebben we onderzocht hoe Smith de markteconomie als onderdeel van de
wordende commercial society gemterpreteerd en verklaard heeft. Daarbij is
ons gebleken dat er aan Smith's theorie van de markteconomie een geheel
andere kijk op wetenschap en meer algemeen op de wereld ten grondslag ligt
dan aan de theorieen van de economische wetenschap. Smith bespreekt de
markteconomie nog vanuit het verlangen de wereld als een zin- en betekenis-
vol geheel te verstaan. Wanneer hij laat zien dat de marktprocessen in de
context van de wordende commercial society een aantrekkelijk systeem
vormen, dan gebeurt dit vanuit de opvatting dat wetenschap een van de
manieren is waarop de eigentijdse mens zichzelf en zijn omgeving als een
betekenis- en zinvol geheel gestalte geeft. Wanneer Smith de markteconomie
aan de hand van de begrippenparen maatschappij/individu, systeemlhistorisch
proces en positief/normatief denken analyseert, dan gebeurt dit vanuit het
intuitief ervaren geheel. Concepten als maatschappij en individu worden
gebruikt om dat geheel via het aanbrengen van onderscheid begrijpelijker te
maken; zij worden, met andere woorden, niet als een absolute, maar als een
relatieve tegenstelling opgevat.

De economische wetenschap laat in haar periodiek oplaaiende scholenstrijd
zien dat zij niet langer door een verlangen geleid wordt de praxis als een zin-
en betekenisvol geheel te begrijpen. Zij verstaat de analyse en de verklaring
niet meer als het in systematische verbanden uitwerken van een intuitief
ervaren geheel. De scholenstrijd draait in meer of mindere mate steeds om de
voJgende vragen:
- moet de economie als de afgeJeide van individuele economische subjecten

worden verklaard of wordt het gedrag van de economische individuen door
de sociaal-economische structuren bepaald?

- moet de economische wetenschap als een variant van de mechanica, name-
lijk de mechanica van het eigenbelang, worden beoefend of betreft het een
naar de economie verbijzonderde vorm van historisch-maatschappelijk
verklaren?

- moet de economische wetenschap zich uitsluitend bezig houden met een
vooraf gegeven, objectieve werkelijkheid ofkan zij door haar belangstelling
voor gedrag en maatschappelijke verhoudingen en processen niets anders
zijn dan een normatieve wetenschap?

t:it d~ze vragen blijkt dat de begrippenparen maatschappij/individu, systeeml
histonsch proces en positief/normatief denken niet worden verstaan als con-
ceptueJe, relatieve tegenstellingen die de wereld via het aanbrengen van
onderscheid begrijpelijker moeten maken. De scholenstrijd maakt duidelijk dat
men niet een intuitief ervaren geheel begripsmatig wil expliciteren. De wereld



ADAM SMITH IN HET LICHT VAN DE SCHOLENSTRUD 167

wordt al a priori in tegenstellingen, en weI in absolute tegenstellingen gezien.
Om de wereld als een samenhangend geheel te kunnen vatten moet gekozen
worden tussen een individualistische en een collectivistische benadering,
tussen een algemeen-systematische en een historisch-maatschappelijke benade-
ring en tussen een positieve en een normatieve benadering.

Een zelfde patroon treffen we aan in de oude Adam Smith-receptie, Terwijl
Smith bij herhaling te kennen heeft gegeven dat The Theory of Moral Senti-
ments en The Wealth of Nations als delen van een in de ervaring van mutual
sympathy gefundeerde filosofie over mens en maatschappij moeten worden
verstaan, slagen economen er in de negentiende eeuw niet meer in om deze
geschriften als een geheel te begrijpen. Zij zien niet, dat Smith met de term
mutual sympathy aan de ervaring refereert dat wij in de verbondenheid met
anderen mens zijn, noch dat Smith vanuit die ervaring tot zijn begrip van
mens en maatschappij komt. Tegen de achtergrond van de oppositioneel
opgevatte begrippenparen maatschappij en individu, systeem en historisch
proces, positief en normatief den ken interpreteren de negentiende-eeuwse
economen Smith's mutual sympathy als welwillendheid, de tegenpool van het
handelingsmotief eigenbelang.

Het is met deze interpretatie van Smith's werk welhaast onvermijdelijk dat:
The Theory of Moral Sentiments en The Wealth of Nations als twee op
zichze1f staande geschriften worden gelezen, waarbij het ene met zijn
aandacht voor het edele motief van welwillendheid als het ethische geschrift
en het andere met zijn aandacht voor het harde, zakelijke motief eigen-
belang als het economische geschrift wordt gekwalificeerd;

- The Wealth of Nations uiteenvalt in economische beschouwingen met een
maatschappelijke en met een individualistische optiek, in positieve econo-
rnie en normatieve of toegepaste economie, in algemene systeemanalyse en
historisch-maatschappelijke verklaring;
enerzijds (neo)klassiek georienteerde economen aan de systeem-analytische
passages van The Wealth of Nations refereren en daarin een anticipatie op
het werk van auteurs als Say enWalras zien, en anderzijds kritici van de
(neo)klassieke economie naar historisch-maatschappelijke en ethisch-poli-
tieke passages verwijzen en de systeem-analytische passages als een twee-
de, door de natuurwet-traditie ingegeven stroming terzijde schuiven.

De herinterpretatie van Smith's werk in voorgaande drie hoofdstukken stond
in het teken van de volgende vraag: tot welke kijk op de markteconomie
geraken wij, als wij Smith op zijn woord geloven en The Theory of Moral
Sentiments en The Wealth of Nations als delen van een in de ervaring van
mutual sympathy gefundeerde filosofie over mens en maatschappij opvatten?
Deze herinterpretatie van Smith's werk stemt overeen met de ondertoon van
de jongste ontwikkelingen in de hedendaagse scholenstrijd, namelijk dat maat-
schappij en individu, algemene systeemanalyse en historisch-maatschappelijke
verklaring en positief en normatief denken niet oppositioneel, maar relationeel
gedacht moeten worden.



168 ADAM SMITH EN DE HEDENDAAGSE SCHOLENSTRIJD

De herinterpretatie van voorgaande hoofdstukken toont aan dat The Theory
of Moral Sentiments en The Wealth of Nations als delen van een in de erva-
ring van mutual sympathy gefundeerde filosofie over mens en maatschappij
verstaan kunnen worden. De herinterpretatie kan aan de hand van de volgende
zeven punten conc1uderend worden samengevat:

(1) Mutual sympathy is het centrale concept van Smith's denken over mens
en maatschappij. Het betreft een concept dat Smith in communicatie met de
lezers van The Theory of Moral Sentiments gestalte geeft: Smith nodigt de
lezers van The Theory of Moral Sentiments uit te participeren in situatieschet-
sen en brengt via de opgewekte gevoelens het begrip mutual sympathy tot
ontwikkeling.

Het concept mutual sympathy geeft enerzijds uitdrukking aan de niet verder
bevraagbare, collectieve ervaring dat wij met anderen het gevoel delen dat wij
in de practische verbondenheid met anderen mens zijn en ons zelf als zelfstan-
dige persoon beleven. Het concept biedt anderzijds uitzicht op de voor ons
moderne mensen zo belangrijke ervaring dat wij in die verbondenheid met
anderen een zinvol en betekenisvol geheel vormen dat wij ons kunnen voor-
stellen als een aantrekkelijk, nastrevenswaardig systeem.

(2) De in de idee van mutual sympathy gefundeerde mens- en maatschappij-
theorie kan als een algemene theorie worden betiteld, mits deze kwalificatie
goed wordt verstaan. Het is geen theorie in de betekenis van een geheel van
uitspraken over (algemene) wetmatigheden in menselijk gedrag en maatschap-
pelijke processen, ontdekt onder abstractie van de individuele bijzonderheden
van concrete handelingen en maatschappelijke gebeurtenissen. De mens- en
maatschappijtheorie die in Smith's moraalfilosofisch betoog besloten ligt, is
een samenstel van uitspraken over de menselijke natuur en de maatschappelij-
ke orde met de wordende commercial society als referentiekader. Smith neemt
vanuit de eigen historisch-maatschappelijke context waar hoe gedrag en
maatschappelijke processen in toenemende mate in het teken komen te staan
van het vrije en publieke verkeer van mensen, ofwel de commerce. Het
eigentijdse liberaliserings- en commercialiseringsproces heeft Smith als het
ware op het spoor gezet om de ervaring van het menselijk verlangen naar
mutual sympathy tot het leidend beginsel van een nieuwe theorie over mens
en maatschappij uit te werken.

(3) Smith's mens- en maatschappijtheorie heeft een teleologische inslag. De
ontdekking in de context van de wordende commercial society dat de mutual
sympathy als het leidend beginsel in het denken over mens en maatschappij
moet worden gezien, impliceert eveneens een nieuwe interpretatie van de
geschiedenis. In afwijking van de middeleeuwse, cyclische geschiedenisopvat-
ting interpreteert Smith de geschiedenis als een evolutionair proces. De
wordende commercial society wordt gezien als de eindfase van een ontwikke-
lingsproces waarin de natuurlijke neiging van de mens tot mutual sympathy
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zowel op het persoonlijke als op het maatschappelijke niveau tot vollediger
ontplooiing en gelding komt.

(4) Smith's denken over de markteconomie mag niet als een anticipatie op de
positieve, statische theorie van het walrasiaanse algemene evenwicht worden
gelezen. Liberalisering en commercialisering van de economie zijn voor Smith
processen waarbij de samenleving zich van overleefde regels, wetten en
andere instituties ontdoet en de goederen- en dienstenvoorziening meer en
meer onder de directe invloed van publieke menings- en oordeelsvorming
brengt. De vrije markteconomie is bij Smith een utopie die vanuit de feitelijke
sociaal-economische hervormingsprocessen een perspectief voor verdere
hervormingen biedt.

(5) In Smith's economische analyse wordt net zoals in de gangbare econo-
misch-wetenschappelijke theorie ervan uitgegaan dat individuele actoren de
economische processen gestalte geven.Jn afwijking van het gangbare econo-
misch denken herleidt Smith de economie echter niet tot de doel-middel-afwe-
ging van atomistische individuen, ingegeven door de te verwachten bevredi-
ging van vooraf gegeven, strikt subjectieve behoeften. Zoals uit het begrip
mutual sympathy kan worden geconcludeerd, is de mens voor Smith een
sociaal individu: zijn denken en handelen vinden plaats tegen de achtergrond
van intersubjectief gevormde normen en waarden. Smith zet uiteen dat het
menselijk streven om voor zichzelf te zorgen spoort met het heersende waar-
den- en normenpatroon: prudentie geldt als een van de cardinale deugden. Hij
wijst in dat verband erop dat het er niet zozeer op aankomt of en in welke
mate iemand in zijn behoeften voorziet, maar of hij een tot de verbeelding
sprekende voorziening voor behoeftenbevrediging weet op te bouwen of in
stand te houden.

(6) Net zoals economen kent Smith een groot gewicht toe aan de rol van het
verwachte nut in de handelingsmotivatie. Smith geeft echter een heel andere
interpretatie aan dat begrip. Economen denken bij nut aan de mate waarin een
handeling of een goed de behoeften zal bevredigen. Volgens Smith vervult dat
aspect van nut echter slechts een onderschikte rol in de handelingsmotivatie.
Smith is van mening dat het bij het nut van een handeling veel meer gaat om
het esthetisch genot dat een toeschouwer bij het waamemen van de functiona-
liteit van de handeling ervaart, een genot dat volgens hem vergelijkbaar is met
het gevoel dat iemand overkomt bij het waamemen van de functionaliteit van
een apparaat of van een maatschappelijke orde. Wat de actor bezighoudt is het
creeren van een voorziening voor behoeftenbevrediging die wegens haar tot
de verbeelding sprekend potentieel bij anderen bewondering opwekt.

(7) Kennis en kennisverwerving zijn bij Smith manifestaties van de existen-
tiele behoefte van de mens aan zin en betekenis. In een welvarende en geor-
dende samenleving als de commercial society weerspiegelen die welvaart en
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die orde zich in de vorm en de inhoud van de kennis(verwerving): kennis
wordt geconcipieerd en gewaardeerd in termen van tot de verbeelding spreken-
de systemen; uit de alledaagse, aan de praxis immanente kennisverwerving
expliciteert zich systematische, professionele kennisverwerving: wetenschap.

Volgens The Theory of Moral Sentiments en The History of Astronomy ligt
kennis(verwerving) ingebed in de zin- en betekenisverleningsprocessen die
mensen met elkaar onderhouden. Dit betekent dat kennis geproduceerd wordt.
Systemen of theorieen zijn gecreeerde beelden waarin de mens zijn werkelijk-
heid gestalte geeft. Zij worden dus niet, zoals het bij de empirisch-analytische
theorieen in de economische wetenschap gebruikelijk is, opgevat als atbeeldin-
gen van een aan de mens vooraf gegeven werkelijkheid, een werkelijkheid
waarin de mens te zamen met aIle andere objecten in ketens van oorzaak en
gevolg vooraf gegeven is en die de mens via de rede of de zintuigen, met
vallen en opstaan, steeds nauwkeuriger voor zichzelf leert af te bee1den.

Bovenstaande punten bieden ieder op eigen wijze aanknopingspunten voor een
herinterpretatie van het concept markteconomie, waarbij maatschappij en
individu, algemene systeemanalyse en historisch-maatschappelijke verklaring,
en positief en normatief denken niet oppositioneel maar relationeel gedacht
worden. De hedendaagse trend onder de scholen om de markteconomie als een
evolutionair proces te analyseren, maakt duidelijk dat een dergelijke herinter-
pretatie zich door alle scholen heen zich aan het voltrekken is. Vergelijken we
de procesbenadering van nieuwklassieken en niet-walrasianen met die van
post-keynesianen, neo-institutionalisten en neo-oostenrijkers, dan valt echter
ook op dat het oude oppositionele denkkader nog steeds invloedrijk is.

Nieuwklassieken en niet-walrasianen wijzen de mechanistische voorstelling
van de economie af, maar houden vast aan de opvatting dat economisch
onderzoek gericht dient te zijn op het blootleggen van causaliteiten en alge-
mene wetrnatigheden. Zo blijft een auteur als Lucas ervan uitgaan dat de
actoren conform de doel-middelrationaliteit handelen en dat uiteindelijk aan
de economie een aan de mens exteme structuur ten grondslag ligt. Post-
keynesianen, neo-institutionalisten en neo-oostenrijkers staan afwijzend
tegenover deze vorm van economisch onderzoek. Zij pleiten voor een altema-
tieve benadering die zij nu eens als evolutionair of historisch-maatschappelijk
dan weer als interpretatief of hermeneutisch kwalificeren. Hun onderzoek richt
zich op concrete economische processen. De interactie van de alledaagse
sociaal-economische praxis vonnt in hun visie zowel de bron van waarden,
normen, regels en instituties als de neerslag van feitelijke handelen.

Onze herinterpretatie van Smith suggereert dat de meningsverschillen tussen
voomoemde scholen net zoals ten tijde van de discussies over pro en contra
het prijsmechanisme nog steeds aan de kern van de grondslagenproblematiek
voorbij gaan. Moet er daadwerkelijk voor of tegen een algernene theorie van
de rnarkteconomie gekozen worden? Onze interpretatie van Smith's werk laat
zien dat een keuze voor of tegen een algemene theorie niet aan de orde is. De
discussie moet over de interpretatie van de notie algemene theorie gaan.
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Terwijl economen bij een algemene theorie aan causale verbanden en natuur-
wetmatigheden denken, verstond Smith de wetenschappelijke theorie als een
constructie, bedoeld om ervaringen een verklarend kader te geven. Vanuit
Smith's optiek is het terecht dat de klassiek georienteerde economen voor de
systematische analyse van de markteconomie opkomen. In een verhandeling
over de markteconomie kan een systematische analyse niet ontbreken, want
aan het verbeelden van ervaringen in de vonn van systemen wordt in de zin-
en betekenisverleningsprocessen van de eigentijdse, geordende en welvarende
samenleving een belangrijke rol toegekend. Hun interpretatie van die analyse
als zouden de daarin behandelde causale verbanden naar een aan de mens
externe economische natuur verwijzen, zou Smith echter afwijzen, omdat
daarmee wordt miskend dat kennisverwerving een manifestatie is van de
existentiele behoefte aan zin- en betekenisverlening. Aandacht voor functiona-
liteit verwordt dan tot functionalistisch denken, waarmee de oppositie tussen
individu en maatschappij, tussen algemene systeemanalyse en historisch-
maatschappelijke verklaring, en tussen positieve en nonnatieve economie een
feit is.

Niet aIleen de verschillen tussen de procesbenadering van enerzijds nieuwklas-
sieken en niet-walrasianen en anderzijds post-keynesianen, neo-institutionalis-
ten en neo-oostenrijkers laat zien dat het oude oppositionele denkkader nog
steeds invloedrijk is. Hetzelfde geldt voor een hedendaagse herinterpretatie
van Smith's werk als die van Ch. Clark. In Adam Smith and Society as an
Evolutionary Process uit 1990 schuift Clark de beschouwingen over de
markteconomie als systeem terzijde ten gunste van de historisch-maatschappe-
lijk georienteerde passages. Deze zouden namelijk op de door Clark bepleite
kijk op economie anticiperen, die al eerder door de historische en de institutio-
nalistische school als alternatiefvoor de mechanistische (neo)klassieke econo-
mie naar voren was geschoven.'

In voorgaande hoofdstukken zijn we bij de integrale lezing van Smith's
werk niet gestuit op interpretatieproblemen waaruit zou blijken dat er verschil-
lende, strijdige denkkaders aan de teksten ten grondslag hebben gelegen. Met
name de excursie naar The History of Astronomy heeft ons geJeerd hoe een
systematische analyse in relatie tot een historisch-maatschappelijke verklaring
van de markteconomie begrepen kan worden. We hebben eveneens begrepen
waarom de combinatie van systematische analyse en historisch-maatschappe-
lijke verklaring in Smith's verhandeling over de markteconomie wezenlijk is:
in een welvarende en geordende samenleving als de commercial society
impliceert het existentiele verlangen naar zin en betekenis dat de ervaringen
met betrekking tot bijvoorbeeld de goederen- en dienstenvoorziening in termen
van een tot de verbeelding sprekend systeem kunnen worden gezien.

Het eerder genoemde artikel van Clark demonstreert echter dat het oude
denkkader, met onder meer de oppositioneel opgevatte verhouding tussen
systeemanalyse en historisch-maatschappelijke verklaring, de herinterpretatie
van Smith nog evenzeer beheerst als de discussies over de grondslagen van
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de economie. We zullen derhalve, a1s voorbereiding op onze slotbeschouwing
over Smith's betekenis voor de hedendaagse scholenstrijd, nog eens onze visie
op Smith's denkkader toetsen. We zullen daartoe, in de volgende twee para-
grafen, de passages in The History of Astronomy en The Wealth of Nations
onderzoeken, waarin Smith respectievelijk de loftrompet voor Newtons
astronomie steekt en de beweging van de marktprijzen rond de natuurlijke
prijzen met de beweging van lichamen onder invloed van de gravitatiekracht
vergelijkt.

2 Newtons astronomie: voor Smith het voorbeeld van wetenschap

In The History of Astronomy steekt Smith de loftrompet voor Newton en zijn
astronomie.

The superior genius and sagacity of Sir Isaac Newton, ..., made the most happy, and,
we may now say, the greatest and most admirable improvement that was ever made
in philosophy, when he discovered, that he could join together the movements of the
Planets by so familiar a principle of connection, which completely removed all the
difficulties the imagination had hitherto felt in attending to them.'

Newtons astronomie is voor Smith superieur aan alle tot dan toe ontwikkelde
theorieen over de kosmos.

His system, ..., now prevails over all opposition, and has advanced to the acquisition
of the most universal empire that was ever established in philosophy. His principles,
it must be acknowledged, have a degree of firmness and solidity that we should in
vain look for in any other system. The most sceptical cannot avoid feeling this. They
not only connect together most perfectly all the phaenomena of the Heavens, which
had been observed before his time, but those also which the persevering industry and
more perfect instruments of later Astronomers have made known to us; have been
either easily and immediately explained by the application of his principles, or have
been explained in consequence of more laborious and accurate calculations from these
principles, than have been instituted before."

Newton heeft volgens Smith een zo overtuigende theorie van de kosmos
weten te creeeren, dat zelfs degene voor wie een theorie niet meer dan een
produkt van de verbeelding is, moeite heeft de verleiding te weerstaan New-
tons kosmisch systeem op te vatten als een representatie van natuurwetmatig-
heden, of anders gezegd: van een kosmische orde die aan de mens vooraf
gegeven is. Newtons theorie spreekt ons zozeer aan, aldus Smith, dat we
vanzelf ertoe neigen deze te objectiveren tot een reeel bestaand systeem dat
buiten en los van ons bewustzijn en ons kennen bestaat en waarvan wij via
onze kenvermogen een afbeelding maken.

And even we, w!ille we have been endeavouring to represent all philosophical
systems as mere mventions of the imagination, to connect together the otherwise
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disjointed and discordant phaenomena of nature, have insensibly been drawn in, to
make use of language expressing the connecting principles of this one, as if they
were the real chains which Nature makes use of to bind together her several opera-
tions.'

Hoewel Smith Newtons gravitatietheorie in het kader van de geschiedenis van
de astronomie bespreekt, blijkt uit de geciteerde tekstfragmenten dat Newtons
theorie een betekenis heeft, die verder reikt dan de astronomie. Newtons
gravitatietheorie is voor Smith meer dan de leidende theorie in het eigentijdse
denken over de kosmos. Zij is voor hem het beste wat in de geschiedenis van
de wetenschap aan theorieen, of in de woorden van Smith: systemen, is
ontwikkeld. In welke opzichten Newtons gravitatietheorie het voorbeeld van
wetenschap is geweest, wordt in onderstaand teksfragment nog eens bekoopt
samengevat.

Such is the system of Sir Isaac Newton, a system whose parts are all more strictly
connected together, than those of any other philosophical hypothesis. Allow his
principle, the universality of gravity, and that it decreases as the squares of the
distance increase, and all appearances, which he joins together by it, necessarily
follow. Neither is their connection merely a general and loose connection, as that of
most other systems, in which either these appearances, or some such like appearan-
ces, might indifferently have been expected. It is every where the most precise and
particular that can be imagined, and ascertains the time, the place, the quantity, the
duration of each individual phaenomenon, to be exactly such as, by observation, they
have been determined to be. Neither are the principles of union, which it employs,
such as the imagination can find any difficulty in going along with. The gravity of
matter, is of all its qualities, after its inertness, that which is most familiar to us. We
never act upon it without having occasion to observe this property. 6

Het teksfragment wijst op de voorbeeldige interne samenhang en de ongeken-
de zeggingskracht van Newtons theorie. Na aanvaarding van het gravitatie-
beginsel blijken niet alleen alle verschijnselen die Newton met dat beginsel
beoogde te verenigen, een noodzakelijk gevolg van de gravitatiekracht te zijn;
zelfs de kwaliteiten van individuele fenomenen vinden in dat beginsel hun
bevestiging. De acceptatie van het gravitatiebeginsel vormt volgens hetzelfde
teksfragment evenmin een probleem. Newtons theorie heeft op dat punt
eveneens een voortreffelijke reputatie, want bij de gravitatiekracht hebben we
met een beginsel te maken, waarmee eenieder via de alledaagse praxis volle-
dig bekend en vertrouwd is.

Nu we vastgesteld hebben dat Newtons astronomie voor Smith het voorbeeld
van wetenschap was geweest, ligt de conclusie voor de hand dat het geheel
in de geest van Smith's werk was geweest als de wetenschappelijke theorie
van de markteconomie naar analogie van die astronomie vorm had gekregen.
Deze conclusie wordt in de volgende paragraaf bevestigd, als het analogisch
gebruik van het gravitatiebeginsel in The Wealth of Nations in combinatie met
de passages in The History of Astronomy over Newtons gravitatietheorie nader
bekeken wordt.
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Vergelijken we echter het analogisch gebruik van Newtons astronomie door
Smith met het analogisch gebruik van de mechanica door (neo )klassieke
economen, dan stellen we vast dat deze fundamenteel van elkaar verschillen.
Zoals bij lezing van de passages over Newton in The History of Astronomy
kon worden vastgesteld, hebben we hier met een zelfde probleem te maken
als in voorgaand hoofdstuk bij de interpretatie van de invisible hand. Wie in
Smith's werk een aansporing ziet de economie als de mechanica van het
eigenbelang uit te werken, heeft niet gezien dat het bij Smith om een vergelij-
king van verhoudingen gaat, namelijk tussen enerzijds de verhouding tussen
de theorie van de markteconomie en onze markteconomische ervaring en
anderzijds de verhouding tussen de gravitatietheorie en onze ervaringen
betreffende de vorm en de beweging van lichamen. Dat het bij Smith's
vergelijking van prijsbewegingen met de beweging van hemellichamen onder
invloed van de gravitatiekracht om een oneigenlijke vergelijking gaat, zal
uitgebreid in de volgende paragraaf behandeld worden. We beperken ons hier
verder tot de vraag of uit Smith's bewondering voor Newtons astronomie
geconcludeerd kan worden dat in The Wealth of Nations op de positieve
economie van de klassieken en de neoklassieken geanticipeerd wordt.

In het voorgaande is gebleken dat Smith het objectivistisch wetenschaps-
model van de klassieke of de neoklassieke economen niet zou delen. Zo kan
uit de opmerking dat Newtons astronomie zo imponerend is dat we bijna
zouden vergeten dat deze niet meer en niet minder dan een denkconstructie
is, worden opgemaakt dat Smith de positieve wetenschapsopvatting zou
afwijzen,"

Sommigen zullen wellicht opmerken dat de positieve economie ten tijde van
de klassieken en de neoklassieken misschien weI op het blootleggen van de
natuurwetmatigheden in de economie gericht was, maar dat dit thans, mede
door toedoen van Friedman, zeker niet meer het geval is. Immers, in het
inmiddels klassiek geworden essay: The Methodology of Positive Economics
betoogt Friedman dat theorieen niet meer dan denkconstructies zijn om
voorspellingen te kunnen doen." Naar zijn mening is het niet relevant of de
economische werkelijkheid in de veronderstellingen van de economische
analyse weI of niet adequaat worden beschreven.

Niemand zal betwisten dat er verschil bestaat tussen de oude positieve
wetenschapsopvatting en die van Friedman. De stelling dat een theorie niet
meer is dan een op voorspellen gerichte denkconstructie, suggereert echter ten
onrechte dat Friedmans positieve economie dichter bij Smith staat dan die van
de klassieken en de neoklassieken. In tegenstelling tot Friedman was Smith
namelijk van mening dat een theorie realistisch diende te zijn. Het was voor
Smith belangrijk dat het gravitatiebeginsel door eenieder vanuit de eigen,
alledaagse ervaring herkend werd.

Het gegeven dat een wetenschappelijke theorie volgens Smith realistisch
moe~ zijn en tegelijkertijd niet meer dan een imaginair systeem is, roept
wellicht de vraag op of er Diet twee verschillende visies op kennis en weten-
schap naast of zelfs door elkaar worden gebruikt, Smith lijkt zowel het
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objectivisme van de negentiende eeuwse positieve economie als het instrumen-
talisme van Friedmans economie te ondersteunen. Dat deze interpretatie van
Smith's werk niet juist is, wordt duidelijk wanneer de uitspraken over New-
tons astronomie in de context van de hoofdtekst van The History of Astronomy
worden bekeken. In het licht van Smith's uiteenzetting over de leidende
beginselen van wetenschap is er namelijk geen sprake van tweeslachtigheid
inzake de realiteitsaanspraak van wetenschap. De conc1usie moet derhalve zijn
dat Smith's kijk op wetenschap fundamenteel verschilt van zowel het objecti-
visme van de (neo)klassieke economie als van de verschillende twintigste-
eeuwse varianten daarop, waaronder die van Friedman.

In de eerder geciteerde tekstfragmenten over Newtons astronornie wordt vol
lof vermeld dat het gravitatiebeginsel voor eenieder vanuit de alledaagse
handelingspraktijk bekend en vertrouwd is, en dat zelfs de grootste scepticus
zich niet aan het gevoel kan onttrekken dat deze theorie oudere theorieen op
ongekende wijze in zeggingskracht overtreft," In deze citaten zien we de
typering van wetenschap uit de hoofdtekst van The History of Astronomy
bevestigd, namelijk dat wetenschap zich enkel in haar professionele werkwijze
van alledaagse kennisverwerving onderscheidt. Goed wetenschappelijk onder-
zoek wortelt niet alleen in de alledaagse praxis; het verstaat en beoordeelt
zichzelf ook in relatie tot die praxis, zoals Smith ons met zijn pleidooi voor
voortdurende werkelijkheidsbetrokkenheid van wetenschap voorhoudt. \0

De opmerking over de scepticus herinnert ons eraan dat Smith kennis niet
in de rede noch in de zintuigen fundeert. II Gevoelens van verbazing, verwar-
ring en bewondering vormen volgens Smith de drijfveer voor en de leidraad
van kennisverwerving. Onverwachte of onbekende ervaringen roepen verba-
zing of zelfs verwarring op. Worden deze gevoelens van existentiele onzeker-
heid niet binnen de bestaande referentiekaders weggenomen, dan treedt er een
proces van bijstelling of zelfs vervanging van die kaders in, een proces dat
eindigt in bewondering voor de nieuwe kaders, die de aanvankelijk vreemde
ervaringen begrijpelijk en vertrouwd maken."

De idee dat kennisverwervingsprocessen periodiek revolutionaire verande-
ringen in de sfeer van de denkkaders ondergaan, vinden we eveneens terug in
Smith's reconstructie van de geschiedenis van de astronomie, wat voor auteurs
als Skinner en Thompson een reden vormde om een parallel tussen The
History of Astronomy en Kuhns The Structure of Scientific Revolutions uit
1962 te trekken." Voor een goed begrip van Smith's visie op kennis en
wetenschap is echter nog belangrijker dat Smith niet aIleen de geschiedenis
van een wetenschap, maar ook het fenomeen wetenschap tegen de achtergrond
van die idee verstaat. Wetenschap is voor Smith een vorm van kennisverwer-
ving die bij een bepaalde historisch-maatschappelijke context hoort. Het
professionele karakter van wetenschappelijke kennisverwerving en nog m~er
het theoretiseren, dit wil zeggen het systematiseren van wetenschap, weerspie-
gelen een sociale praxis waarin de mens zichzelf als een scheppend en orde-
nend wezen verstaat en in wisselwerking met dat zelfbeeld de wereld rondom
hem als geordend en welvarend ervaart."
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In Smith's visie op kennis en wetenschap vonnen het kennend subject en
het te kennen object, in afwijking van de positieve economie, niet op zichzelf
staande entiteiten. Kennisverwerving is geen proces waarbij het subject met
de hem daartoe ter beschikking staande vennogens de scheiding met het
object moet trachten te overbruggen, alvorens een beeld van dat object te
kunnen verkrijgen. Kennend subject en te kennen object verwijzen bij Smith
naar elkaar, in de zin dat zij in het kennisverwervingsproces elkaar gestaIte
geven.

In vergelijking met Smith's visie op kennis en wetenschap verschilt Fried-
mans opvatting over positieve economie slechts gradueel van die der (neo)-
klassieken. In beide gevallen gaat het om een objectivistische wetenschaps-
opvatting. Het te kennen object bestaat in deze opvatting geheel los van het
kennend subject. Klassieken en neoklassieken gaan ervan uit dat het kennend
subject in staat is de scheiding met het object te overbruggen en daarbij een
zo adequaat mogelijk beeld van de eigenschappen van het object tracht te
verkrijgen. Friedman gaat eveneens van de scheiding tussen subject en object
uit, maar is klaarblijkelijk de mening toegedaan dat die scheiding niet zodanig
overbrugbaar is dat een integrale afbeelding van het object kan worden
verkregen. Een theorie is derhalve in Friedmans optiek niet meer dan een
instrument om voorspeUingen te doen; een verbetering van het voorspellend
vennogen kan zelfs volgens deze auteur eisen dat minder reallstische vooron-
derstellingen worden gehanteerd.

Wanneer we nu vanuit onze lezing van Smith's bespreking van Newtons
astronomie de blik richten op Smith's systematisering van de markteconomie,
dan kan de conclusie niet anders luiden dan dat die systematisiering als een
onderdeel verstaan moet worden van een integrale, contextuele of historisch-
maatschappelijke benadering van de economische processen van de commer-
cial society. Gesitueerd in de geordende en welvarende commercial society,
impliceert kennis van de markteconomie dat de ervaringen met die markteco-
nomie verenigd kunnen worden in een systeem dat eenieder vanuit de alle-
daagse praxis aanspreekt.

3 Smith over Newtons gravitatietheorie en Descartes'
vortex-theorie

In het hoofdstuk over natuurlijke prijzen en marktprijzen van Boek I van The
Wealth of Nations wordt de beweging van prijzen vergeleken met de bewe-
ging van lichamen onder invloed van de zwaartekracht. Zoals het onderstaande
citaat demonstreert, wordt een parallel getrokken tussen de natuurlijke prijs en
het punt waar een lichaam onder invloed van de zwaartekracht, bij afwezig-
heid van storende factoren, vanzelf naartoe beweegt."

The n,a~ price, ': is, as it were, the central place, to which the prices of all
commodities are continually gravitating. Different accidents may sometimes keep
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them suspended a good deal above it, and sometimes force them down even some-
what below it. But whatever may be the obstacles which hinder them from settling
in this center of repose and continuance, they are constantly tending towards it. 16

Het citaat bevestigt wat in voorgaande paragraaf op basis van lezing van The
History of Astronomy is geconcludeerd omtrent Smith's kijk op wetenschap.
Prijsbewegingen worden, conform de eisen van de zin- en betekenisverlenings-
process en van de geordende en welvarende commercial society, begrijpelijk
gemaakt als onderdeel van een geordend geheel. Het tussenvoegsel: as it were,
onderstreept dat de beschreven regelmatigheid de connotatie van denkconstruc-
tie heeft en niet, zoals later in de negentiende eeuw verondersteld wordt, van
een aan de kennende en handelende subjecten exteme natuurwetmatigheid.V

Het in het citaat geschetste beeid van een in de natuurlijke prijzen stabiele
economische orde is te beschouwen ais een bijdrage van Smith aan de zin- en
betekenisverleningsprocessen van de wordende commercial society. Smith
probeert de angst voor en het verzet tegen de commercialisering en de liberali-
sering van de economie weg te nemen door het publiek een nieuwe kijk op
het markteconomische gedrag te bieden, en weI een kijk die in afwijlcing van
de traditionele visie het vrije, door eigenbelang ingegeven economische
handelen niet als een storende onregelmatigheid, maar als een integrerend
onderdeel van het markteconomisch systeem voorstelt.

Het uit The Wealth of Nations geciteerde tekstfragment over de marktecono-
mische orde demonstreert echter niet alleen dat Smith de wetenschapsfilosofie
van The History of Astronomy in het latere economisch denken trouw is
gebleven; het beeld van naar natuurlijke waarden graviterende marktprijzen
drukt eveneens uit dat het ordenend beginsel van het markteconomisch sys-
teem naar analogie van het gravitatiebeginsel moet worden opgevat. In het
citaat wordt, met andere woorden, de parallel met Newtons astronomie tot in
de systematiek van de markteconomie doorgetrokken.

Welk handelingsbeginsel in het citaat bedoeld wordt, is de lezer van The
Wealth of Nations eerder meegedeeld in onder meer het welbekende tekstfrag-
ment over de butcher, de brewer en de baker.

It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect
our dinner, but from their regard to their own interest. We address ourselves, not to
their humanity but to their self-love, and never talk to them of our own necessities
but of their advantages."

In dit citaat geeft Smith te kennen dat hij het streven naar eigenbelang als de
stuwende en sturende kracht achter het economisch handelen beschouwt. Het
tekstfragment over de naar de natuurlijke prijzen graviterende marktprijzen
voegt daaraan toe dat dit handelingsbeginsel het markteconomisch systeem
ordent op een wijze die vergelijkbaar is met de werking van het gravitatie-
beginsel in het heelal. In deze paragraaf zuUen we onderzoeken hoe de
analogie tussen eigenbelang en gravitatiekracht begrepen moet worden.
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Eerder hebben wij in de hoofdstukken ill en IV, bij de integrale lezing van
The Theory of Moral Sentiments en The Wealth of Nations, vastgesteld dat
streven naar eigenbelang geinterpreteerd moet worden als een naar de sfeer
van de economie verbijzonderd verlangen naar mutual sympathy: de actor is
in zijn streven naar eigenbelang uiteindelijk op prijzenswaardigheid gericht.
Aan de hand van deze interpretatie van eigenbelang is inzichtelijk geworden,
waarom de samenhang en de onderlinge afstemming van activiteiten in een
markteconomie voor Smith geen probleem zijn: handelen in het teken van
mutual sympathy vooronderstelt al samenhang en onderlinge afstemming. De
drang naar wederzijdse erkenning en waardering impliceert namelijk dat
denken en handelen in permanente communicatie en concurrentie met anderen
gestalte krijgen en dus een gemeenschappelijke, intersubjectief gevormde
grondslag hebben.

De vraag is nu of Smith eigenbelang eveneens als een verbijzondering van
de mutual sympathy begrijpt, wanneer hij de markteconomie in The Wealth of
Nations naar analogie van Newtons astronomie systematiseert. De onder
economen gangbare interpretatie van Smith's theorie van de markteconomie
veronderstelt dat dit niet het geval is. Wanneer een auteur als Schumpeter in
The Wealth of Nations een waIrasiaanse algemene evenwichtstheorie in nueleo
leest, gaat hij er namelijk impliciet van uit dat Smith het streven naar eigen-
belang verstaat zoals dat onder economen gangbaar is. Uit de wijze waarop
het beginsel maximalisatie van het nut in de economische wetenschap figu-
reert, blijkt dat economen het streven naar eigenbelang als een natuurwet-
matigheid opvatten, waarbij met name de subjectivistische inter-pretatie van
preferenties aangeeft dat de idee van een intersubjectief gevormde handelings-
grondslag buiten het economisch-wetenschappelijk denkkader valt.

Een eerste aanwijzing dat de economische analyse van The Wealth of
Nations een van de gangbare economie afwijkend begrip van eigenbelang
vooronderstelt, treffen we aan in Smith's kijk op wetenschap. De marktecono-
mie vanuit het handelingsbeginsel eigenbelang verklaren houdt volgens The
History of Astronomy in, dat gedemonstreerd wordt dat markteconomische
verschijnselen, in het licht van dit beginsel, deel uitmaken van een aantrekke-
lijk systeem dat in zichzelf ordelijk en stabiel is. The Wealth of Nations
illustreert dat systeem door een parallel te trekken met Newtons astronomie.
De waIrasiaanse kijk op de economie kan dat beeld van de markteconomie
niet bieden, getuige de verwijzingen naar een deus ex machina als de veiling-
meester. Vanuit The History of Astronomy bezien is dat verschil in vermogen
tot systematiseren, of anders gezegd: verklaren, zo essentieel dat de conelusie
moet luiden dat Smith het handelingsbeginsel eigenbelang anders moet hebben
begrepen dan de latere waIrasianen.

Een tweede indicatie dat Smith's theorie van de markteconomie een andere
kijk op mens, maatschappij en wetenschap veronderstelt dan de waIrasiaanse
theorie van het algemene evenwicht, vinden we in de kritiek van The Theory
of Moral Sentiments ten aanzien van de moraalfilosofie van een auteur als
Pufendorf. Smith erkent dat een functioneel-rationalistische reconstructie van
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gedrag vanuit het oogpunt van systematiek iets bekoorlijks heeft; bij geeft
echter eveneens te kennen dat die reconstructie geen recht doet aan de alle-
daagse ervaring die wij met betrekking tot ons handelen hebben." Volgens
Smith vormen gevoelens, en weI in laatste instantie het verlangen naar de
ervaring van mutual sympathy, de drijvende kracht achter ons handelen. Het
feit dat Pufendorfs functioneel-rationalistische benadering vanuit deze visie op
handelen in The Theory of Moral Sentiments bekritiseerd wordt, laat er geen
twijfel erover bestaan dat Smith een andere kijk op eigenbelang heeft gehad
dan Pufendorf en diens volgeling Walras.20

Een derde aanwijzing dat Smith het onder economen gangbare begrip
eigenbelang niet voor ogen heeft daar waar hij in The Wealth of Nations over
de naar natuurlijke prijzen graviterende marktprijzen schrijft, ligt vervat in een
aantal nog niet behandelde passages van The History of Astronomy over de
superioriteit van Newtons gravitatietheorie ten opzichte van de oudere vortex-
theorie van Descartes." Tegen de achtergrond van deze passages wordt
duidelijk dat Smith de economie van de (neo)klassieken als onvruchtbaar zou
hebben afgewezen. De betreffende passages suggereren dat Smith met The
Wealth of Nations een zelfde soort revolutie in de economie tot stand had
willen brengen als Newton in de astronomie teweeg heeft gebracht.

Volgens Smith was Descartes de eerste auteur die echt geprobeerd had de
kosmos vanuit een centraal beginsel te systematiseren. Hoewel hij er uiteinde-
lijk niet in is geslaagd de bewegingspatronen van de hemellichamen te verkla-
ren, had Descartes een belangrijk obstakel voor die verklaring weggenomen.
Hij had namelijk aannemelijk weten te maken, dat de tot dan toe gangbare
opvatting dat rust de natuurlijke toestand van lichamen was, niet juist was.

Des Cartes was the first who attempted to ascertain, precisely, wherein this invisible
chain consisted, and to afford the imagination a train of intermediate events, which,
succeeding each other in an order that was of all others the most familiar to it, should
unite those incoherent qualities, the rapid motion, and the natural inertness of the
Planets. Des Cartes was the first who explained wherein consisted the real inertness
of matter; that it was not in an aversion to motion, or in a propensity to rest, but in
a power of continuing indifferently either at rest or in motion, and of resisting, with
a certain force, whatever endeavoured to change its state from the one to the other."

Vanuit het inzicht dat een eenparige beweging geen afwijking van de normale
toestand was, probeerde Descartes de kosmos vanuit die beweging te verkla-
ren, dat wil zeggen: hij probeerde aannemelijk te maken dat de kosmos het
resultaat was van het op e1kaar botsen van de om hun eigen as draaiende
elernentaire deeltjes waarmee de ruimte gevuld was."

Volgens The Theory of Moral Sentiments probeerden auteurs als Hobbes,
Pufendorf en Mandeville in hun rnoraalfilosofie eveneens de beweging om de
eigen as, of anders gezegd het handelen uit eigenbelang, centraal te stellen in
hun verklaring van de maatschappij. Echter, evenmin als Descartes de astrono-
men er uiteindelijk van wist te overtuigen dat de kosmische orde uit het op
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elkaar botsten van de kleinste deeltjes afleidbaar was, konden Hobbes, Pufen-
dorf en Mandeville voor Smith aannemelijk maken, dat uit het op elkaar
botsen van de atomistische indviduen de te verklaren maatschappelijke orde
volgt,

Over het tekort schieten van Descartes' onderzoeksprogramma lezen we in
The History of Astronomy onder andere:

So far, ... , from accommodating his system to all the minute irregularities, which
Kepler had ascertained in the movements of the Planets; or from shewing, particular-
ly, how these irregularities, and no other, should arise from it, he [Descartes; JP]
contented himself with observing, that perfect uniformity could not be expected in
their motions, from the nature of the causes which produced them; that certain
irregularities might take place in them, for a great number of successive revolutions,
and afterwards give way to others of a different kind: a remark which, happily,
relieved him from the necessity of applying his system to the observations of Kepler,
and the other Astronomers.

But when the observations of Cassini had established the authority of those laws,
which Keppler had first discovered in the system, the philosophy of Des Cartes,
which could afford no reason, why such particular laws should be observed. might
continue to amuse the learned in other sciences, but could no longer satisfy those that
were skilled in Astronomy."

In The Wealth of Nations bevestigt Smith met de parallel tussen het op mutual
sympathy geente begrip eigenbelang en Newtons notie gravitatiekracht dat hij
zichzelf niet tot the learned in other sciences rekende, die nog steeds in de
ban van Descartes's astronomie waren. De parallellaat er geen enkel misver-
stand over bestaan dat Smith zijn theorie over de markteconomie niet naar
analogie van Descartes' vortex-theorie wilde modelleren. Van deze theorie was
namelijk onder de ter zake kundigen allangere tijd bekend dat zij het complex
van hemellichamen niet als een in zichzelf ordelijk en stabiel systeem kon
verklaren.

Net zoals de Newton van The History of Astronomy de beweging, de vorm
en de omvang van de hemellichamen in termen van de voor iedereen ver-
trouwde gravitatiekracht had verklaard, zo verwijst ook Smith in The Wealth
of Nations bij de verklaring van het gedrag en de eigenschappen van actoren
in een markteconomie naar de op mutual sympathy geente idee van eigen-
belang. Smith hanteert dus weI eigenbelang als verklaringsbeginseJ; in afwij-
king van andere auteurs gaat hij er echter van uit dat aan het eigenbelang
onderlinge betrokkenheid tussen de actoren en dus een gemeenschappeIijk,
intersubjectief gevormd normen- en waardenpatroon ten grondslag ligt.

Tegen de achtergrond van de idee dat de economische subjecten op elkaar
gericht zijn en met elkaar op basis van een gemeenschappelijk normen- en
waardenpatroon handelen, ligt het voor de hand dat Smith een parallel trekt
tusse~ de verande~gen in de marktwaarde van een goed en de beweging van
een lichaam onder invloed van de gravitatiekracht: een marktprijs beweegt na
het wegvallen van storingen in de communicatie- en concurrentieprocessen
vanzelf naar de natuurlijke prijs als ware het een lichaam dat bij het wegval-
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len van andere, storende krachten vanzelf zijn plaats in het gravitatiekrachten-
veld opzoekt.

Er komen overigens elders in Smith's werk passages voor waarin Newtons
gravitatie-theorie bij de functioneel-analytische uitwerking van mutual sympa-
thy en eigenbelang niet expliciet wordt genoemd, maar toch impliciet als
denkmodel aanwezig is. We bekijken twee voorbeelden uit respectievelijk The
Theory of Moral Sentiments en The Wealth of Nations om nog eens aan te
tonen dat Smith's werk in wezen interpretatief en duidend van aard is en dus
fundamenteel verschilt van het objectivistische, natuurwetenschappelijke model
van causaal verklaren.

Het eerste voorbeeld heeft betrekking op passages in The Theory of Moral
Sentiments waarln ingegaan wordt op het verschil in betrokkenheid op respec-
tievelijk farnilieleden, vrienden, landgenoten of mensen in verre landen." De
idee dat de betrokkenheid tussen mensen afneemt naarmate zij verder van
elkaar afstaan, herinnert aan Newtons gravitatietheorie, volgens welke de
onderlinge aantrekkingskracht tussen hemellichamen invers gerelateerd is aan
de afstand tot elkaar." Smith noemt Newtons gravitatietheorie niet, maar
toch dringt zich aan de lezer vanzelf de overeenkomst met die theorie op. De
uitspraken over afstand en bijbehorende grootte of intensiteit van de weder-
zijdse betrokkenheid van mensen geven echter wel duidelijk aan dat die
overeenkomst niet letterlijk, maar figuurlijk moet worden verstaan. Afstand en
mate van betrokkenheid refereren bij mutual sympathy aan de aard en de
inhoud van de communicatie en de concurrentie. Wat mensen met anderen aan
ideeen, normen en waarden delen kan niet uit een analyse van de afzonderlijke
subjecten worden afgeleid. Daarin kan uiteindelijk aIleen de interpretatie van
de verschillende communicatie- en concurrentiegemeenschappen inzicht ver-
schaffen.

Het tweede voorbeeld heeft betrekking op passages in The Wealth of Nations
waarin de markteconomie in relatie tot de klassen van landeigenaren, ondeme-
mers en arbeiders wordt geanalyseerd." In afwijking van de in de economi-
sche wetenschap gang bare praktijk herleidt Smith de markteconomie niet tot
specifieke gedragshypothesen voor de respectievelijke klassen. Smith bespreekt
de rol van landeigenaren, ondememers en arbeiders niet aan de hand van
functionalistisch gedefinieerde klassen, maar vanuit een interpretatie van hun
deelname aan de communicatie- en concurrentieprocessen van de markteeono-
mie. Aldus blijkt dat het funetionele probleem van spanning tussen klassebelang
en algemeen belang in de omstandigheid wortelt dat bijvoorbeeld ondememers
met elkaar een eommunieatie- en eoneurrentiegemeensehap vormen die ertoe
neigt zieh in zichzelf te keren en binnen het geheel van gemeensehappen het
karakter van een faetie dreigt aan te nemen. Ook hier zien we in figuurlijke
zin een overeenkomst met Newtons gravitatietheorie. De vrije markteconomie
met haar open en vrije communieatie en eoncurrentie representeert niet een
vooraf gegeven economiseh systeem. Het is een utopie die in de interpretatie
van de eigentijdse samenleving als de wordende commercial society ontstaat
en die mede via de analyse van de markteconomie om verwezenlijking vraagt.



182 ADAM SMITH EN DE HEDENDAAGSE SCHOLENSTRUD

Vatten we onze bevindingen betreffende de relatie tussen Smith's werk en
Newtons gravitatietheorie samen, dan kan worden gesteld dat de negentiende-
eeuwse economen de parallel tussen economie en mechanica ten onrechte
uitgelegd hebben als een aansporing om de economische analyse als een naar
de sfeer van het economisch handelen getransponeerde mechanica te bedrij-
yen. Zij hebben evenmin gezien dat de vergelijking met Newtons astronomie
impliciet een afwijzing van de functioneel-rationalistische analyse van een
auteur als Pufendorf inhield. Net zoals Newton met zijn gravitatietheorie een
breuk met de op corpusculaire botsingen gebaseerde astronomie van Descartes
teweeg had gebracht, zo wilde Smith met zijn in de idee van mutual sympathy
gefundeerde theorie van de markteconomie een altematief bieden voor het
atomistisch utilitarisme van bijvoorbeeld Pufendorf. Het is de negentiende-
eeuwse economen ontgaan dat Smith het begrip eigenbelang een nieuwe
betekenis gaf, toen hij het in de context van de mutual sympathy plaatste.

4 De scholenstrijd in het licht van een eigentijdse
Smith-interpretatie

Wanneer de hedendaagse scholenstrijd en de hedendaagse Adam Smith-renais-
sance in relatie tot elkaar worden verstaan, markeren zij de overgang naar een
nieuw economisch denken, dat in aansluiting op het hedendaagse spraakgebruik
als postmodem betiteld zou kunnen worden. Inhet voorgaande is Smith's werk
tegen de achtergrond van de hedendaagse scholenstrijd belicht. The Wealth of
Nations is daarbij geinterpreteerd als een onderdeel van Smith's onderzoek naar
de zin en de betekenis van leven in de wordende commercial society. In deze
paragraaf wordt de hedendaagse scholenstrijd in het licht van deze Smith-
interpretatie behandeld. De aandacht gaat uit naar de ontwikkelingen in de
scholenstrijd die erop wijzen dat het modeme, op conceptuele tegenstellingen
gebaseerde denken ook in de economie geleidelijk plaats maakt voor een
denken dat conceptuele differenties relationeel wil verstaan.

Met betrekking tot de scholenstrijd van de jaren zestig en zeventig kan
worden gesteld dat de discussies over de grondslagen van de economie zich
nog volledig binnen het kader van het modeme denken over mens en maat-
schappij bewogen. Uit onvrede met het hybride denkkader van de neoklassieke
synthese werd teruggegrepen op het denken van v66r de synthese. Het naast
elkaar bestaan van een individualistische micro-economie en een collectivisti-
sche macro-economie werd niet langer geaccepteerd. Vanuit de conceptuele
tegenstelling tussen individu en samenleving, tussen algemene systeemanalyse
en historisch-maatschappelijk verklaren en tussen positieve en normatieve
economie werd om een keuze gevraagd tussen een economie die individualis-
tisch georienteerd ofwel rnicro-gefundeerd was, en een economie die collecti-
vistisch georienteerd ofwel macro-gefundeerd was .
. Enerzijds manifesteerden zich scholen als (neo)marxisten, (neo)institutiona-

listen en neokeynesianen, die voor een historisch-maatschappelijke en ethisch-
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politi eke benadering van de economie pleitten." Zij bekritiseerden de neo-
klassieke synthese, omdat de (walrasiaanse) algemeen-evenwichtstheoretische
orientatie geen ruimte voor de gedachte liet dat gedrag (mede) door de
concrete sociaal-economische verhoudingen en processen bepaald werd. De
macro-economische component van de neoklassieke synthese kon deze kritiek
niet ondervangen: zij was niet meer dan een aanvulling op de walrasiaanse
algemene evenwichtstheorie voor de bijzondere gevallen waarin het prijs-
mechanisme onvoldoende werkte en een onevenwichtigheden niet automatisch
verdwenen.i"

Tegenover (neo)marxisten, (neo)institutionalisten en neokeynesianen stonden
scholen als (neo)walrasianen, monetaristen en (neo)-oostenrijkers. Deze riepen
op om niet aIleen de micro-, maar ook de macro-economie in de (neo)klassie-
ke idee van het optimaliserend economisch subject te funderen. Ben macro-
economische theorie die ervan uitging dat een volkshuishouding in termen van
causale relaties tussen aggregaten verklaarbaar en op basis van de kennis van
die relaties beheersbaar was, werd door deze scholen verworpen. De idee van
de zichzelf via het prijsmechanisnie regulerende economie kreeg opnieuw
belangstelling.

Bezien we de scholenstrijd van de jaren zestig en zeventig in het licht van
ons Smith-onderzoek, dan valt met name op dat de discussies over de grond-
slagen van de economie de oude interpretaties van de economische concepten
niet of nauwelijks raakten. Net zoals in de Smith-receptie van v66r de Adam
Smith-renaissance, werd in de discussies over meer of minder markt uitgegaan
van de oude mechanistische interpretatie van gedragscoordinatie van de (neo)-
klassieken. In plaats van de gang bare conceptualisering van economisch
gedrag en van marktcoordinatie ter discussie te steIlen, werd voomamelijk
over de vraag gedebatteerd of en wanneer het vermeende prijsmechanisme wel
of niet het algemeen evenwicht wist te bewaren.

Onze herinterpretatie van Smith sluit met ander nieuw Smith-onderzoek aan
bij de scholenstrijd van de jaren tachtig en negentig. Enerzijds wordt de
waarde van gedragscoordinatie in de context van de markteconomie vrijwel
algemeen erkend. Anderzijds wordt de (neo)klassieke mechanistische interpre-
tatie van die coordinatie nauwelijks nog als uitgangspunt voor onderzoek
gebruikt. De gedragscoordinatie in de context van een markteconomie is zelf
voorwerp van onderzoek geworden, en weI zodanig dat de uitgangspunten van
het modeme denken over mens en maatschappij eveneens in het geding zijn.
Of we nu de blik richten op (neojinstitutionalisten, postkeynesianen, neo-
oostenrijkers nieuwklassieken of niet-walrasiaanse evenwichtstheoretici, steeds
nemen we waar dat men de markteconomie probeert voor te stellen als een
proces waarbinnen enerzijds de actoren de economie gestalte geven en ander-
zijds de economie met haar normen, waarden, regels en instituties de actoren
tot kader dient. .

In het licht van het nieuwe Smith-onderzoek vormt de opkomst van de
procesbenadering de weerslag van een veranderende kijk op de economie. Dan
komt in de procesbenadering van zowel (neo)institutionalisten en als nieuw-
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ldassieken tot uitdrukking dat men naar wegen zoekt om het handelen van het
economisch subject en de economie, in de zin van een geheel van normen,
waarden, regels en instituties, in relatie tot elkaar voor te stellen. Ons eigen
Smith-onderzoek laat duidelijker dan ander nieuw Smith-onderzoek uitkomen
dat, ondanks de brede herorientatie, de economische wetenschap nog steeds
in verschillende circuits verdeeld is, doordat soms meer en soms minder sterk
vastgehouden wordt aan de oude oppositionele interpretatie van individu en
samenleving, van algemene systeemanalyse en historisch-maatschappelijk
verldaren, van positieve en normatieve economie.

(Neo)institutionalisten, postkeynesianen en neo-oostenrijkers vinden elkaar
in wat zij een hermeneutische, interpretatieve of historisch-maatschappelijke
benadering van de economie noemen. De economie wordt in relatie tot de
andere maatschappelijke processen als een zin- en betekenisvolle praxis
verstaan: de economie geeft de actoren handelingsorientatie via de vigerende
waarden, normen en regels en krijgt gestalte in het denken en handelen van
de actoren." In vergelijking tot Smith valt echter op dat deze benadering nog
vaak in oppositie tot een algemene systematische behandeling van de markt-
economie gehanteerd wordt. Terwijl de algemene systematische analyse bij
Smith in relatie tot de historisch-maatschappelijke duiding van de eigentijdse
samenleving een belangrijke plaats in het vertoog over economie inneemt,
wordt zij nog steeds in de oude betekenis van onderzoek naar vermeende
natuurwetmatigheden bekritiseerd." Deze kritiek is overigens als zodanig
niet achterhaald, zoals het werk van onder meer nieuwldassieken en niet-
walrasiaanse evenwichts-theoretici demonstreert.

Nieuwldassieken en niet-walrasiaanse evenwichtstheoretici proberen de
economische processen in de traditie van de (neo )ldassieken naar analogie van
de mechanica vonn te geven." Zij hebben weliswaar afstand genomen van
de statische, op het prijsmechanisme gebaseerde analyse, in hun verldaring
van de markteconomie als proces houden zij echter nog steeds vast aan het
natuurwetenschappelijk verklaringsmodel van causale verbanden en wetmatig-
heden. Nieuwklassieken bijvoorbeeld, gaan in de analyse van de business
cycles ervan uit dat de actoren volgens een vooraf gegeven doel-middel
principe denken en handelen; zowel het handelen als het verzamelen en het
verwerken van informatie door de actor herleiden zij tot een vooraf gegeven
rationaliteitsbeginsel. Hun project om het verloop van de marktprocessen aan
de hand van dat uitgebreide rationaliteitsprincipe te verldaren, impliceert dat
zij ervan uitgaan dat aan die processen een vooraf gegeven structuur ten
grondslag ligt en dat de actoren die structuur in hun rationeel denken en
handel en reproduceren. Nieuwldassieken veronderstellen dus dat de actoren
de structuur van hun economie kennen en deze in hun rationele handelen
realiseren.

Vergelijken we deze procesbenadering van de nieuwklassieken met die van
bijvoorbeel? de (neo)institutionalisten, dan stel1en we vast dat in beide geval-
len erva~. uit wordt gegaan dat de individuele subjecten vanuit een gemeen-
schappelijk beeld van de wereld handelen, maar dat dit beeld bij de nieuw-
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klassieken een natuurwetmatig en bij de (neo)institutionalisten een historisch-
maatschappelijk karakter heeft. De vraag ligt nu natuurlijk voor de hand,
welke van beide procesbenaderingen navolging verdient. Moet er gekozen
worden voor de algemene systeemanalyse van de nieuwklassieken, of dient bij
nader inzien de keuze toch te vallen op de reeds door de Engelse en de Duitse
historische school bepleite, historisch-maatschappelijke benadering van de
economie?

Vanuit ooze Smith-interpretatie moet het antwoord luiden dat goed econo-
misch-wetenschappelijk onderzoek zowel een algemene systeemanalyse als
historisch-maatschappelijke duiding omvat. In een commercial society als de
onze bestaat een belangrijk deel van de zin- en betekenisverleningsprocessen
uit het formuleren en toepassen van theorieen. Onze herinterpretatie van Smith
bevestigt dus dat algemene systeernanalyse een belangrijk onderdeel van goed
economisch-wetenschappelijk onderzoek vormt, maar dan moet die analyse
weI anders worden opgevat dan onder economen gebruikelijk is. In voorgaan-
de hoofdstukken is het functionalistisch-rnechanistische karakter van de econo-
mische analyse al uitvoerig vanuit Smith's optiek bekritiseerd. Hoe de alge-
mene systeemanalyse, volgens Smith, in relatie tot de historisch-maatschappe-
lijke verldaring begrepen moet worden, wordt in de volgende paragraaf nog
eens geexpliciteerd.

5 Aigemene leer en historisch-maatschappelijke beschouwing bij
Smith

Neoinstitutionalisten, postkeynesianen, neo-oostenrijkers, nieuwldassieken en
niet-walrasiaanse evenwichtstheoretici proberen thans de interactie tussen
economische subjecten voor te stellen als een proces dat enerzijds door de
subjecten gestalte wordt gegegeven, maar dat anderzijds met zijn patronen de
actoren tot handelingskader dient. Uit de verschillende uitwerkingen blijkt
echter dat zij vaak vasthouden aan met name de tegenstelling tussen algemene
systeemanalyse en historisch-maatschappelijk verldaren. Deze opstelling komt
eveneens nog veelvuldig in het nieuwe Smith-onderzoek voor. Een voorbeeld
in deze vormt het artikel van Clark: Adam Smith and Society as an Evolu-
tionary Process,"

Aan de hand van dit artikel zullen we nog eens nagaan: (1) waarorn een
denkkader waarin bijvoorbeeld algemene systeemanalyse en historisch-maat-
schappelijke verldaring in oppositie tot elkaar worden verstaan, geen recht
doen aan Smith's economisch denken, en (2) welke .altematieve kijk in een
relationele interpretatie van onder meer algemene leer en historisch-maat-
schappelijke beschouwing besloten ligt.

Zoals de titel Adam Smith and Society as an Evolutionary Process al doet
vermoeden, zet Clark in bijbehorend artikel uiteen dat in Smith's werk duide-
lijke aanzetten tot een procesbenadering van de econornie voorkomen. In
navolging van Stark omschrijft hij deze benadering als de synthese van twee
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aan elkaar tegengestelde concepties van mens en maatschappij, te weten de
organistische conceptie, die de individuele actoren en hun gedrag vanuit de
samenleving begrijpt, en de mechanistische conceptie, die de maatschappij als
een mechanisch geheel uit het gedrag van de afzonderlijke actoren ver-
klaart." Kenmerkend voor de procesbenadering is, volgens Clark, dat de
samenleving als een evolutionair proces wordt opgevat.

Such an approach ... tries to understand the interaction between individuals and
society, cognizant of the fact that the resultant behavior is some thing quite different
from what is observed in the natural sciences. The society-as-an-evolutionary-process
approach thus defines society as the creation of the interaction between the individual
and social institutions, both of which adjust to the influence of the other. 35

Enerzijds is het gedrag van de actoren maatschappelijk bepaald en anderzijds
geeft het gedrag gestalte aan de maatschappij, aldus dit citaat over de proces-
benadering.

Deze omschrijving van de procesbenadering suggereert een nauwe overeen-
komst tussen Clarks artikel en onze eigen studie over Smith en de economi-
sche wetenschap. Bekijken we echter onderstaande oproep van Clark aan
economen om zich niet langer door Smith's natuurwet-passages te laten
inspireren, dan wordt duidelijk dat die overeenkomst slechts schijn is.

Smith's contributions, not only to economics, but to social science in general, come
from his analysis of social processes, and it is here that we look to Smith for inspira-
tion. Unfortunately, Smith's lasting impact in economics has been from the natural
law aspects of his works. A more realistic and useful economic theory would start
with Smith's historical and institutional analysis, method and outlook. This implies
a view of society as an evolutionary process, taking into account the change and
development of social institutions and habits. This is the legacy of Smith that must
be carried on."

De zinsnede dat Smith's natuurwetpassages en niet diens historisch-maat-
schappelijke beschouwingen van mens en maatschappij tot op heden voor het
economisch-wetenschappelijk denken richtinggevend zijn geweest, wijst erop
dat Clark met zijn pleidooi voor herorientatie op Smith een ander begrip van
procesbenadering uitdraagt dan in onze lezing van The Theory of Moral
Sentiments, The Wealth of Nations en The History of Astronomy besloten ligt.

Als we Clarks herorientatie op Smith met de onze vergelijken, valt meteen
op dat daarin een ander interpretatiemodel gehanteerd wordt. Clark stelt de
oude interpretatie van Smith's werk in zijn herbezinning op de grondslagen
van de economie niet mede ter discussie. Zo blijkt uit onderstaand citaat dat
Clark de dichotomieen van de oudere Smith-interpretaties niet mede onder-
~~rp van een kritische herlezing van Smith's werk maakt, maar a priori als
juist aanneemt.

The existence of a dual nature in Smith's work is not a recent observation. The most
famous example is "Das Adam Smith Problem" of the late nineteenth and early
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twentieth centuries. Here the dichotomy was between Smith's two great works, The
Wealth of Nations (WN) and The Theory of Moral Sentiments (TMS) - specifically,
between the importance of sympathy in the latter book and of self-interest in the
former.

A second dichotomy can be seen in Smith's research program and in his exposi-
tion and method of investigation of this program. Smith's research program was the
search for natural laws, while his method of discovering these laws included the use
of history and institutional observations. This dichotomy was the result of Smith's
belief in the providential order of the social universe and the influence of Natural
Theology on the Scottish school of moral philosophy."

Door de oude dichotomieen niet ter discussie te stellen, bevestigt Clark de
misvattingen over Smith's benadering van de economie en continueert hij de
scholenstrijd die sedertdien onder verwijzing naar Smith wordt gevoerd.

Door sympathy, conform de oudere interpretaties, als het tegendeel van
eigenbelang te verstaan, blijft onopgemerkt dat sympathy van een geheel
andere orde is dan eigenbelang en dus niet voor het handelingsmotief welwil-
lendheid of altruisme staat." Door deze interpretatiefout mist Clark, net zoals
de meeste interpretatoren v66r hem, de centrale idee van Smith's moraalfiloso-
fie, namelijk dat mensen in het verwijzen naar elkaar hun bestaan vorm, zin
en betekenis geven." Volgens onze lezing van The Theory of Moral Senti-
ments gaat Smith ervan uit dat denken en handelen direct dan weI indirect, dit
wil zeggen via gebruiken en instituties, wortelen in de communicatie en de
concurrentie die mensen in hun verlangen naar wederzijdse erkenning en
waardering met elkaar onderhouden.

De opvatting dat Smith een natuurwetbenadering naast historisch-maat-
schappelijk denken hanteert, verhult hoe in The Wealth of Nations systeem-
analyse en historisch-maatschappelijke duiding als onderdelen van een inte-
grale beschouwing worden gehanteerd. Lezing van The History of Astronomy
heeft ons tot het inzicht gebracht dat het volgens Smith bij kennis om voor-
stellingen gaat, die mensen in en vanuit de sociale praxis met elkaar creeeren
om diezelfde praxis alsmede hun eigen denken en handelen zin en betekenis
te verlenen. Wetenschap maakt deel uit van die zin- en betekenisverlenings-
processen. Haar professionele karakter en haar neiging om in termen van
systemen te denken, weerspiegelen dat de maatschappelijke context door orde
en welvaart gekenmerkt worden.

Ter ondersteuning van een kritische beschouwing over het natuurwetdenken
van klassieke en neoklassieke economen kan het zinvol zijn om, net zoals
Clark, te verwijzen naar de historisch-maatschappelijk georienteerde passages
in Smith's werk. De betekenis van deze passages wordt echter verkeerd
begrepen, als zij in de oude strijdvraag betrokken worden of het economisch
verklaringsmodel op de idee van de natuurwet, de historische wet of de
uniciteit van gebeurtenissen geent moet zijn. Volgens onze herinterpretatie van
Smith's werk moet niet aIleen de verklaring in termen van natuurwetten ter
discussie worden gesteld, maar elke verklaring die uitgaat van aan de kennen-
de subjecten exteme causale verbanden.
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Ten eerste wijst onze herinterpretatie van de notie sympathy erop dat
denken en hande1en bij Smith weliswaar historisch-maatschappelijk bepaald
zijn, maar dat dit niet verstaan moet worden als zouden denken en handelen
door bijvoorbeeld concrete conventies en instituties causaal bepaald zijn.
Smith probeert ons voor het inzicht te winnen, dat wij onszelf en de wereld
tegen de achtergrond van de in de eigen sociale praxis vigerende referentie-
kaders begrijpen en kennen. Bij dit inzicht is er geen sprake van het blootleg-
gen van aan ons exteme causale verbanden; het betreft een duiding van
onszelf en onze wereld, die tegelijkertijd voor ons denken en handelen consti-
tuerend wil zijn. Met name door het feit dat Smith de idee van mutual sym-
pathy in dialoog met de lezer gestalte geeft, wordt onderstreept dat denken en
handelen niet aIleen een sociaal maar vooral ook een creatief proces vormen.
In het begrip mutual sympathy ligt de idee besloten dat de oorsprong en de
uiteindelijke legitimatie van het begrip van onszelf en de wereld in de com-
municatie en de concurrentie liggen, die we in de alledaagse praxis met elkaar
onderhouden vanuit de drang tot wederzijdse erkenning.

Ten tweede maakt ODZeherinterpretatie van Smith's visie op wetenschap
duidelijk, dat de analyse van het markteconomisch systeem weliswaar van de
historisch-maatschappelijke beschouwingen over economie verschilt, maar dat
dit verschil geenszins op twee rivaliserende benaderingen duidt. Smith verstaat
wetenschapsbeoefening als een onderdeel van de zin- en betekenisverlenings-
processen van welvarende en geordende samenlevingen. Zijn analyse van de
markteconomie moet, in combinatie met de vier-fasen-theorie die de eigen
samenleving als een wordende commercial society reconstrueert, worden
gemterpreteerd als een poging om de eigentijdse economie te verklaren met
het oog op de nieuwe wenkende horizon van de vrije markteconomie; dit wil
zeggen, de economie waarin gedrag en sociaal-economische processen bepaald
worden door vrije communicatie en concurrentie."

Doordat Clark aan de oude dichotomieen vasthoudt, blijft hij als het ware
gevangen in het oude denkkader van de economie en ontgaat het hem dat
Smith niet het objectivistisch verklaringsmodel hanteert, dat de economie in
termen van aan de kennende subjecten exteme verbanden wil verklaren. Clark
houdt vast aan dat verklaringsmodel en ziet niet dat de analyse van het
markteconornisch systeem bij Smith ingebed ligt in een in essentie interpreta-
tieve benadering van de economie. Smith probeert de markteconomie als een
systeem voor te stellen en te analyseren, omdat systematiseren in de zin- en
betekenisverleningsprocessen van een geordende en welvarende samenleving
als de eigentijdse, wordende commercial society als belangrijk wordt ervaren.

Ben economische theorie die de markteconomie als een aantrekkelijk
systeem van goederen- en dienstenvoorziening weet voor te stell en, bevordert
in Smith's optiek het goede verkeer in een commercial society. Enerzijds zijn
mensen gemakkelijker geneigd zich te houden aan regels en gedragspatronen
die het algemeen belang dienen, als deze regels en patronen onderdelen van
e~n bewonderen~waardig systematisch geheel lijken te zijn." Anderzijds
biedt een economische wetenschap die haar systemen steeds onder verwijzing
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naar de actuele sociaal-economische processen en verhoudingen ontwikkelt en
presenteert, aan de overheid een houvast om orde en welvaart in de samen-
leving te handhaven." De overheid draagt dan niet aIleen bij aan het voort-
bestaan van de sympathy-processen; zij ondersteunt dan eveneens de verdere
ontplooiing van de economie naar een op directe mutual sympathy gebaseerde
vrije markteconomie.?

Onze herinterpretatie van Smith bevestigt de gangbare economie in haar
inspanning, de markteconomie als een systeem voor te stellen en te analyseren.
Clark interpreteert Smith's werk verkeerd als hij daaraan argumenten meent
te kunnen ontlenen voor een algehele afwijzing van onderzoek naar orde en
systematiek in de markteconomische verschijnselen. Clark kan wei steun bij
Smith vinden als hij de specifiek objectivistische, op natuurwetmatigheden
gerichte orientatie van de economische wetenschap bij dat onderzoek kritiseert.

Uit het feit dat nieuwklassieken en niet-walrasiaanse algemene evenwichts-
theoretici afstand van het mechanicistisch denken van klassieken en neoklas-
sieken hebben genomen en zich op de analyse van economische processen
richten, mag overigens niet de conc1usie worden getrokken dat de kritiek nu
niet meer actueel is. Bij nieuwklassieken en niet-walrasiaanse evenwichtstheo-
retici treffen we nog steeds de objectivistische onderzoekshouding aan,
alsmede het werkelijkheidvreemde idee dat gedrag en sociale processen
herleid kunnen worden tot het utilistisch eigenbelang van atomistische actoren.
Het is echter niet onbelangrijk dat de gedachte zich onder nieuwklassieken
verbreidt dat een markteconomie met zelfstandige actoren alleen denkbaar is,
als verondersteId wordt dat de subjecten vanuit een gemeenschappelijk beeld
van die economie handelen. De veronderstelling dat de actoren hetzelfde
model van de economie hanteren als economen op basis van hun onderzoek
hebben ontwikkeld, is eveneens interessant. Al deze ideeen maken het gemak-
kelijker om de grondslagen van de economische wetenschap, conform Smith's
economisch denken, ter discussie te stellen.

6 Adam Smith en de grondslagen van de economie

Nieuwklassieken en niet-walrasiaanse evenwichtstheoretici leggen zich toe op
de analyse van de economische interactieprocessen. Hiermee verschillen zij
van de (neo)klassieken, die aan de interactie op de markten weinig of geen
aandacht schonken. Zoals algemeen bekend is, richtten zij zich op de resulta-
ten van de interactie. Zij veronderstelden zelfregulatie in de vorm van het
prijsmechanisme, waardoor bij ongewijzigde exteme omstandigheden op de
markten een stationaire evenwichtstoestand zou ontstaan.

Wie echter het werk van bijvoorbeeld de nieuwklassieke auteur Lucas ter
hand neemt, zal vaststellen dat de nieuwe procesbenadering in haar kijk op de
markteconomie niet fundamenteel van de comparatief-statische benadering der
(neo)klassieken verschilt." Auteurs als Ricardo, Jevons en Walras benade~-
den eveneens de markteconomie als een mechanisch systeem, bestaande uit
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atomistische actoren die hun behoeften via de markten met de beschikbare
middelen zo efficient mogelijk proberen te bevredigen."

Welke visie op de markteconomie had Smith, toen hij als een van de
eersten deze economie beschreef als een systeem waarin de behoeftenbevredi-
ging van allen op een Diet te evenaren wijze wordt bevorderd? Ricardo en
Jevons meenden dat zij met hun economische analyse op het werk van Smith
voortbouwden." Walras heeft zich Diet in deze zin over Smith uitgelaten,
maar Smith's analyse wordt tot op heden weI als een walrasiaanse algemene
evenwichtstheorie in nueleo gemterpreteerd."

Contextuele lezing van The Wealth of Nations heeft ons tot het inzicht
gebracht dat Smith weliswaar dezelfde economische concepten als de (neo)-
klassieken en de daarmee verwante hedendaagse scholen hanteert, maar dat
zijn interpretatie fundamenteel van die van hen verschilt. Bij herlezing van
Smith's werk is gebleken dat Smith Diet vanuit vooraf gegeven conceptuele
tegenstellingen de wereld analyseert, maar in referentie aan de alledaagse
praxis zijn concepten in relatie tot elkaar gestalte geeft.

Wij zullen dit fundamentele verschil tussen Smith's begrip van het econo-
misch systeem en dat van de (neo )klassieken en de daarmee verwante heden-
daagse scholen nog eens op acht punten toelichten, voordat we onze studie
over de grondslagen van de economie met een aantal conclusies vanuit de
herinterpretatie van Smith afsluiten.

(1) In The History of Astronomy figureert Newtons gravitatietheorie als het
voorbeeld van een geslaagde wetenschappelijke theorie en in The Wealth of
Nations worden prijsfluctuaties met de beweging van lichamen onder invloed
van gravitatiekracht vergeleken." Er kan dus nauwelijks twijfel over bestaan
dat Smith zijn theorie van de markteconomie naar analogie van Newtons
gravitatietheorie vorm heeft willen geven. In ooze herinterpretatie wordt de
opvatting dat Smith de gravitatietheorie analogisch gebruikt zou hebben, ook
Diet weersproken: contextuele lezing van The History of Astronomy en The
Wealth of Nations heeft ons tot het inzicht gebracht, dat de analogie met
Newtons (hemel)mechanica bij Smith een geheel andere betekenis heeft dan
de analogie met de mechanica bij bijvoorbeeld (neo)klassieken.

(2) Uit The History of Astronomy kan worden opgemaakt dat Smith Newtons
gravitatietheorie in de verhouding van die theorie tot andere theorieen over de
kosmos als het voorbeeld van wetenschappelijke theorievorming zag. Newtons
gravitatietheorie was volgens Smith de eerste theorie die de kosmische ver-
schijnselen aan de hand van een voor eenieder vertrouwd beginsel tot een
imponerend systeem wist te verenigen. Naar analogie van deze waardering
voor Newtons gravitatietheorie verdient een theorie van de markteconomie pas
dan alle lof, als zij in verhouding tot andere economische theorieen een
soortgelijke prestatie levert. In deze analogie ligt dus niet besloten dat de
theorie v~ de markteconomie als een mechanica van het eigenbelang gemo-
delleerd dient te worden, noch dat de economie moet worden verstaan aIs een
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wetenschap die inzicht verschaft in de causaliteiten en de wetrnatigheden van
een vooraf gegeven economische orde. Kortom, het analogisch gebruik van de
gravitatietheorie door Smith wordt verkeerd begrepen als deze als een analo-
gia proportionis wordt opgevat. Zoals in het bovenstaande is toegelicht, betreft
het namelijk een analogia proportionalitatis.

(3) Lezing van de passage van The Wealth of Nations waarin prijsfluctuaties
met de beweging van lichamen onder invloed van gravitatiekracht vergeleken
worden, levert een zelfde conclusie op: de vergelijking van prijsfluctuaties met
de beweging van hemellichamen vormt geen aansporing om de interactie
tussen economische subjecten, conform het mechanistisch model, te reduceren
tot functionele, aan natuurwetrnatigheden onderhevige processen. De analogie
met de beweging van lichamen, waarbij deze beweging in relatie tot het
verklarend gravitatiebeginsel wordt gezien, is niet meer en niet minder dan
een handreiking om de beweging van prijzen in het kader van een abstracte
en filosofische beschouwing waar te nemen als fluctuaties rond een natuurlijk
niveau. Fluctuaties en natuurlijke niveau worden daarbij in relatie tot het
verklarend beginsel van economische interactie op basis van in mutual sympa-
thy gefundeerd eigenbelang verstaan.

Op dat verklarend beginsel wordt in het onderstaande nog nader ingegaan.
Hier gaat het erom te benadrukken, dat het analogisch gebruik door Smith van
het gravitatiebeginsel niet als een analogia proportion is, maar als een analo-
gia proportionalitatis moet worden verstaan. Het analogisch gebruik door
Smith van het gravitatiebeginsel wordt namelijk verkeerd begrepen, als daarin
een aansporing wordt gezien om prijsfluctuaties als mechanische processen te
analyseren.

(4) De bespreking in The History of Astronomy van Newtons gravitatietheorie
in relatie tot andere theorieen over de beweging der hemellichamen verschaft
ons een aanwijzing over hoe Smith's theorie van de markteconomie in relatie
tot andere economische theorieen moet worden verstaan, namelijk als een theorie
die vanuit een voor eenieder vertrouwd principe de markteconomie als een mooi
en imponerend systeem doet verschijnen. Lezing van The History of Astronomy
en The Theory of Moral Sentiments heeft ons tot het inzicht gebracht dat Smith
wetenschap als de neerslag beschouwt van de existentiele behoefte van de mens
aan zin en betekenis in de context van een welvarende en ordelijke samenleving,
zoals de eigentijdse commercial society. Hoewel wetenschappelijk onderzoek
niet meer is dan een professionele variant van alledaagse kennisverwerving,
drukt wetenschap bij uitstek uit dat de existentiele behoefte aan zin en betekenis
in de welvarende en ordelijke samenleving, in verwijzing naar die context, be-
hoefte aan orde en ordening, aan systematiek en systematisering impliceert.

(5) Dat het bij wetenschappelijke kennis om een discursief gecreeerde orde en
niet om imitatie van een vooraf gegeven orde gaat, wordt onderstreept door
Smith's vertoog The Theory of Moral Sentiments:
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de lezer expliciteert, in dialoog met de auteur over en in verwijzing naar
existentiele ervaringen betreffende zichzelf en de wereld, zijn begrip van
sympathy;

- parallel aan deze explicatie gaat hij de wereld zien als een geheel dat op
zin- en betekenisvolle wijze in de mutual sympathy gefundeerd is en als
zodanig, in een abstract and philosophical light beschouwd, een impone-
rend, harmonieus systeem vormt. Zo stelt Smith ten aanzien van de samen-
leving, dat deze, in een abstract en filosofisch licht beschouwd, als een
immense machine functioneert, waarvan het regelmatige en harmonieuze
mechaniek talloze aangename resultaten oplevert."

(6) Door The Wealth of Nations in combinatie met de The Theory of Moral
Sentiments te lezen wordt zichtbaar, dat Smith in zijn economische analyse
weI van zelfstandig handelende economische subjecten uitgaat, maar dat hij
deze niet verstaat als atomistische individuen die met een wetmatige drang
naar behoeftenbevrediging streven. Bij Smith is er sprake van zelfstandige
actoren in relatie tot de wordende commercial society: met de liberalisering
en commercialisering van de economie worden de individuele actoren over-
eenkomstig de veranderende normen, waarden, gebruiken en wetten zelfstandi-
ger. Oat wil zeggen: in relatie met de veranderingen in de samenleving
verwerven de individuen niet aIleen autonomie, maar deze zelfstandigheid
wordt in wisselwerking met de veranderende samenlevingsprocessen ook
onderdeel van het vigerende normen- en waardenpatroon.

(7) In Smith's begrip van mutual sympathy ligt besloten dat de mens zichzelf
in communicatie en concurrentie met anderen gestalte geeft: mensen wisselen
hun gevoelens aangaande denken en handelen uit en doen daarbij tegelijkertijd
de waarden en de normen ontstaan, die hun denken en hun handelen sturen
en coordineren. Interactie in een markteconomie is volgens dit begrip van
mutual sympathy een proces van communicatie en concurrentie waarin de
feitelijke waardering - de marktprijs - zich tot de natuurlijke prijs verhoudt
als de actual praise tot praise-worthiness." Kortom, in The Wealth of Na-
tions wordt niet gepreludeerd op de latere (neo)klassieke theorie van het
prijsmechanisme. De marktprocessen kunnen weI in een abstract en filosofisch
licht geplaatst worden, zodat zichtbaar wordt dat de markteconomie functio-
neert als een regelmatig en harmonieus systeem, dat talloze aangename
resultaten oplevert. Er mag echter niet uit het oog worden verIoren dat het
uiteindelijk om sympathy-processen gaat en niet om transacties tussen atomis-
tische, doel-middel afwegende individuen. Smith's natuurlijke prijzen worden
dan ook verkeerd begrepen als zij als walrasiaanse algemene evenwichtsprij-
zen worden gelnterpreteerd. De natuurlijke prijzen van Smith zijn niet de
resultante van simultane doel-rniddel afweging door atomistische actoren bij
vooraf gegeven behoeften en handelingsmogelijkbeden. Natuurlijke prijzen
maken bij Smith deel uit van het handelingskader dat de actoren in hun drang
naar mutual sympathy met elkaar delen. Net zoals andere waardepatronen zijn
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zij gedragconstituerend: zij geven de handelingsmotivatie, behoeften en hande-
lingsmogelijkheden mede gestalte.

(8) Smith interpreteert wetenschap in relatie tot de existentiele behoefte van
de mens aan zin en betekenis, en weI een behoefte aan zin en betekenis die
in de context van een welvarende en ordelijke samenleving mede op systema-
tiek en systematisering is gericht. Wetenschap is dus niet aIleen via haar
contextuele verbondenheid met de welvarende en ordelijke samenleving
historisch-maatschappelijk bepaald. Haar relatie met de existentiele behoefte
van de mens aan zin en betekenis wijst er eveneens op, dat zij normatief van
aard is. Ben theorie die een bijdrage aan de zin- en betekenisverlening van
ervaringen en indrukken levert, geeft aan denken en handelen richting. Zij is
met andere woorden een creatie met een inherent normatieve lading voor
verder denken en handelen.

Smith's theorie van de markteconomie is in deze interpretatie van weten-
schap een uiteenzetting over het functionele aspect van marktprocessen, die
oproept om de econornie verder in de vorm van marktprocessen gestalte te
geven. Smith interpreteert het menselijke samenleven in de context van de
wordende commercial society als een proces van .sympathy-communicatie en
concurrentie. De vrije markteconomie is in relatie met deze teleologische
duiding van de menselijke samenleving een utopie die uitnodigt om de
economie eveneens als een proces van vrije communicatie en concurrentie
vorm te geven. Deze normatieve lading wordt miskend danwel verkeerd
verstaan, als economen de markteconomie vanuit de tweedeling positieve
versus normatieve economie analyseren.

De mechanistische interpretatie van de markteconomie biedt geen aankno-
pingspunt om de markteconomie te verstaan in termen van een praxis die
enerzijds op een verdere ontplooing van de mutual sympathy gericht is, en
anderzijds die gerichtheid slechts via de bestaande .sympathy-processen kan
realiseren. De mechanistische interpretatie van de markteconomie werkt
daarmee in tweeerlei opzicht vervreemdend: zij belet de mens om de markt-
economie conform zijn natuurlijke neiging tot mutual sympathy te verstaan,
en zij laat de discussies over de vrije markteconomie in een strijd tussen v66r-
en tegenstanders verzanden door de suggestie dat een vrije markteconomie
gerealiseerd wordt door bestaande normen, waarden, regels en wetten van
overheidswege af te schaffen vanuit de idee van het atomistische, op doel-
middel rationaliteit gerichte individu. Smith's waarschuwing om ons te hoeden
voor degenen die de samenleving als een systeem denken te kunnen manipule-
ren, geldt dus niet aIleen hen die in het belang van allen de economie willen
reguleren. Regels, wetten en collectieve voorzieningen van overheidswege
dienen afgeschaft te worden als zij in de concrete .sympathy-processen als
belemmerend worden ervaren.

Het concrete verloop van .sympathy-processen vraagt in de optiek van Smith
ook om de invoering van nieuwe regels, wetten en collectieve voorzieningen.
De verdere ontwikkeling van de commercial society veronderstelt dat regels,
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wetten en collectieve voorzieningen afgeschaft worden als zij een directere
gelding van mutual sympathy in de weg staan. Daarnaast zijn er echter ook
nieuwe regels, wetten en collectieve voorzieningen nodig om de drang naar
mutual sympathy op adequate wijze tot zijn recht te laten koinen.

Uit onze lezing van Smith kunnen voor de discussie over de grondslagen van
de economie de volgende conc1usiesworden getrokken:

(1) Economische wetenschap maakt bij Smith deel uit van een moraalfilosofie
die zichzelf, vanuit een duiding van de sociale praxis, verstaat als een discours
waarin de mens zichzelf en zijn samenleving, op professionele wijze, interpre-
teert en richting geeft. Het abstract and philosophical light waarin theorieen
de economische werkelijkheid systematiseren, mag dan weI tot een zekere
distantie tot de directe ervaring van de alledaagse praxis leiden, de orientatie
blijft normatief-practisch.

(2) De theorie van de vrije markteconomie vormt bij Smith de naar de sfeer
van de economie uitgewerkte moraalfilosofische theorie van het obvious and
simple system of liberty." Het betreft hier een utopie, een wenkend perspec-
tief dat oplicht bij duiding van de eigentijdse samenleving als een wordende
commercial society, ofweI als een samenleving waarin mensen zichzelf en hun
omgeving steeds bewuster vanuit de mutual sympathy gaan verstaan en
vormen.f

(3) Herbezinning op de grondslagen van het economisch denken betekent
vanuit Smith's moraalfilosofie herbezinning op basis van het begrip mutual
sympathy en de daarin vervatte sociale utopie van een samenleving waarin de
actoren, vanuit liberty and equity, in communicatie en concurrentie met elkaar
zichzelf en die samenleving gestalte geven. Economie wordt dan een maat-
schappijkritische wetenschap die, net zoals The Wealth of Nations in het
achttiende-eeuwse Groot-Britannie, de eigentijdse economie in het licht van
het eveneens eigentijdse utopische begrip vrije markteconomie duidt en
verklaart: (1) zij actualiseert steeds weer opnieuw de utopie van de vrije
markteconomie in het licht van de eigentijdse sociaal-economische problemen;
(2) zij houdt de samenleving met dat beeld van de vrije markteconomie
permanent eenspiegel voor; en (3) zij wijst de overheid voortdurend op haar
taak om steun te verlenen aan de evolutie naar een economie waarin de
actoren zichzelf in vrije sympathy-communicatie en -concurrentie met elkaar
gestalte geven.



Summary

Adam Smith and the Economic Science:
A Methodological Reinterpretation

Since the seventies, there has been a renewed interest in Adam Smith. The
interesting aspect of this Adam Smith Renaissance is that not only are we
seeing a reinterpretation and revaluation of Smith's work, but a new interpre-
tation model is gaining acceptance as well.

In the late seventies, Recktenwald pointed out that the new Smith research
implies a reinterpretation and revaluation of the 'father of economic science' .
As opposed to former reception of Smith by the field, which viewed him as
a link in the development of its own economic analysis, present-day research
not only enjoys the support of a wider public than just strictly economic
circles, it is also evinced by scores of current publications which point out
similarities between the newest trends in economic analysis and Smith's ideas
on economics. As an extension of Recktenwald's theories, research on Smith
can be divided into four trends: (1) emphasis on cohesion between Smith's
works; (2) rehabilitation of Smith as an economist; (3) emphasis on the social
philosophy underlying Smith's economic ideas, and (4) renewed interest in
Smith's views on economics and politics.

If one is to adequately grasp today's Adam Smith Renaissance, however,
it should be added to Recktenwald's statements that, since the seventies, there
has not only been a reinterpretation and revaluation of Smith's work, but a
new interpretation model has emerged as well.

The old approach, found both in old works and recent publications on
Smith (by Hollander and West, for instance), is based on the assumption that
a text contains an intrinsic and objective message that can be gleaned by
reading it carefully. In the new Smith research, this positivistic interpretation
model is increasingly making way for the hermeneutic interpretation model,
which acknowledges that the contemporary horizon of the interpreter and the
historical horizon of the author converge in the interpretation. The interpreta-
tion is understood and practised as a productive activity.

This study of Adam Smith and economic science is in line with new trends
in Smith research and employs a hermeneutic method. The object of the study
is to elucidate the vision of the free market described in Smith's writings in
terms of the historical circumstances of the time and to interpret its relevance
for our time. The issue is the light that Smith's texts can shed on our situa-
tion, enabling us to gain a better understanding of the concept, or better, the
virtual pattern of the free market.
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A contextual reading of Smith's work is used to demonstrate that the tradi-
tional theoretical interpretation of The Wealth of Nations should be seen as an
anachronism and, thus, a flawed interpretation. The functionalistic and special-
istic view of economics that is so typical of nineteenth and twentieth-century
economic science is not to be found in Smith's work. With Smith, economic
thinking is still a part of moral philosophy. Smith's theories on the market
economy are part of a much broader discussion of the sense and meaning of
the emerging commercial society.

An initial impression of the framework of Smith's moral philosophical way
of thinking can be gleaned from a comparison with the works of such authors
as Grotius, Pufendorf, Lock and Hutcheson. This comparison clearly shows
that Smith's contribution towards moral philosophical debates on the emerging
commercial society is special in that he supports arguments in favour of further
liberalization and commercialization of society from the angle of a completely
new interpretation of the individual's independence. Smith rejects the school
that believes in fully autonomous individuals and that ascribes all actions to
the utter self-interest of actors who are, in essence, discrete units. Nor is Smith
a partisan of the school that champions the social orientation of humans and
their natural tendency towards altruism. In Smith's view, the social orientation
of humankind should not be sought in a penchant for altruism or benevolence,
but in a natural desire for mutual sympathy, in other words mutual acknowled-
gement and appreciation. The desire for mutual sympathy forms a framework
for action and motives for action, in the sense that people give shape to their
actions and thoughts against the backdrop of the norms and values they share
as they strive for mutual appreciation and acknowledgement.

The context in which Smith's statements about the (free) market economy
must be understood is made clear when Smith's interpretation of the human
bent for sympathy is explored. This appears to hold the key to Smith's view
of the commercial society, particularly the (free) market economy. The
interpretation Smith gives to the human urge for sympathy embodies the idea
that people give form to their thoughts, actions and society, in a perpetual
process of intersubjective appreciative communication and competition. This
sheds light on why Smith saw the emerging commercial society as a final
stage in human development and the free market economy as a utopia emerg-
ing as a perspective of new hope from the changing economic structures. To
Smith, the commercial society is one in which the human drive for mutual
sympathy plays a more immediate and less constrained role than ever before,
inasmuch as the transformation to a free market economy means that the
economic climate becomes characterized more and more by free, direct
communication and competition based on mutual sympathy.

If we tum to Smith's view on science, it becomes all the more clear that
Smith's statements on the (free) market economy differ fundamentally from
nineteenth- and twentieth-century economic theory. Smith understands scienti-
fic research as a professional differentiation of the every-day process of
gaining knowledge. While economists of the nineteenth century were to



SUMMARY 197

practise the science of economics as a completely independent discipline
rooted in predetermined laws, Smith considered scientific research as a
productive activity linked with day-to-day thoughts and actions, dictated by
the existential need of people to attribute sense and meaning to themselves
and their environment. Science, in Smith's view, is a reflection of the need for
sense and meaning in a ordered and affluent society. Smith explained both the
phenomenon of science and the fact that science is geared towards ordering
and formalizing impressions and experiences by identifying the type of society
in which science is naturally pursued as a society in which people live in
order and affluence. Attributing sense and meaning in this type of society
implies that the world can be seen as a systematic and cohesive whole.

A contextual reading of The Wealth of Nations reveals the insight that neither
the figure of the invisible hand nor the analogical use of the gravitation
principle in price theory are proof that Smith wanted to explain the market
economy like a mechanics model in terms of causal connections and based on
laws of nature. Smith created a systematic representation of the market
economy based on concrete market processes, so the functional appeal of that
economy is also expressed in the processes of attributing sense and meaning
to the world and partly determines thinking and action. Smith is a stranger to
the functionalistic explanation of price coordination, in which the natural price
is seen as the result of a market-price-driven tatonnement process between
atomistic individuals. In Smith's view, the natural price is part of the patterns
of values that actors share and that orient their actions. If market price fluctua-
tions are placed in an abstract and philosophical light, then communication
and competition in the realm of economics based on mutual sympathy resem-
bles a system in which market prices revolve around natural prices like
celestial bodies move towards a position of balance under the pull of gravity.

The contextual reading does not just lead to a new view of Smith's theory
on the market economy. This new reading also shows that Smith's work can
be an interesting source of inspiration for modern reinterpretation of economic
concepts such as market economy, market mechanism, actor and rationality.
In the sixties and seventies, economists became disillusioned with neoclassical
synthesis - which turned out not to be synthesis at all - and started returning
to old concepts. Now they are once again seeking new views of the economy.
Smith is interesting precisely because his approach is central to contemporary
innovations in economic thinking. After two hundred years of economists'
presenting the economy as a conceptual opposition between the individual and
society, between positive and normative economics, between system analysis
and socio-historical analysis, the work of such schools as the new classicists,
non- Walrasians, neo- Austrians, neo-institutionalists and post -Keynesians prove
that oppositional thinking is no longer considered adequate. In the quest ~or
an approach that presents the individual and society, positive and normative
economy, and system analysis and social history, not in opposition but in
relation to each other, Smith may serve as an example.
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Smith regards knowledge and science as practices with which humans
attribute sense and meaning to the world. Value rationality and functional
rationality are not yet linked in Smith's work. The individual and society are
not diametrically opposed, but relatively independent, as the concept of mutual
sympathy suggests. System analysis is not opposed to socio-historical research.
It does not have the meaning of research into causalities within the framework
of predesignated laws of nature, making system and history opposites. Histori-
cal explanation and system analysis are both part of one and the same process,
i.e. attributing meaning to human existence. .

Taking present-day practice into consideration, the significance of Smith's
theory for economic thinking can be specified as follows. Reorientation of
Smith's work implies that economic science must become aware of the de
facto role it has always played for society in the processes of giving life sense
and meaning. This role can no longer be hidden behind the veil of so-called
value-free analysis, as this would only intensify the alienation of economic
science from society. In keeping with Smith's legacy, economic science
should fill its role in social debate on economics openly and critically: (1) it
constantly renders the utopia of the free market economy topical in the light
of contemporary socio-economic problems; (2) it always holds up a mirror to
society with this image of the free market economy, and (3) it constantly
reminds the government of its job to support the evolution towards an econo-
my shaped by independent actors who communicate and compete with each
other on the basis of mutual sympathy.
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vormt een kritiek op Ricardo's methode, in de zin dat Ricardo de door hem gecon-
stateerde relaties tussen economische grootheden ten onrechte als algemeen en
universeel geldende wetmatigheden opvatte. Vergelijk Backhouse, R., A History of
Modem Economic Analysis, Oxford, 1985, pp. 36-37 en 212-213; Collison Black,
R., 'Smith's Contribution in Historical Perspective' in Wilson, T. en A. Skinner
(red.), The Market and the State. Essays in honour of Adam Smith, Oxford, 1976,
pp. 44-47; Hutchison, T., A Review of Economic Doctrines. 1870-1929, Oxford,
1966, p. 7, en Hutchison, T., On Revolutions and Progress in Economic Knowledge.
Cambridge, 1978, pp. 77 en 223.

14. Zie met betrekking tot deze driedeling van het economisch denken onder andere
Hutchison, T., •Positive' Economics and Policy Objectives, Londen, 1964 en Plattel,
M., 'Het vraagstuk van positieve en normatieve economie' in De Gaay Fortman,
B. (red.), Economie en waarde, Alphen aan de Rijn, 1982, pp. 48-67.

15. Collison Black, R., 'Smith's Contribution in Historical Perspective' in Wilson, T.
en A. Skinner (red.), The Market and the State. Essays in Honour of Adam Smith,
Oxford, 1976, pp. 52-54. Zie met betrekking tot Leslie eveneens Backhouse, R., A
History of Modem Economic Analysis, Oxford, 1985, pp. 213-214; Hutchison, T.,
A Review of Economic Doctrines. 1870-1929, Oxford, 1966, pp. I, 19-21, en
Hutchison, T., On Revolutions and Progress in Economic Knowledge, Cambridge,
1978, pp. 63 en 203-205.
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16. Zie Collison Black, R., 'Smith's Contribution in Historical Perspective' in Wilson,
T. en A. Skinner (red.), The Market and The State, Essays in Honour of Adam
Smith, Oxford, 1976, pp. 54. Collison Black bespreekt eveneens het oordeel van
Jevons over Smith. Deze passage is interessant, orodat Jevons oordeel deroonstreert
dat onder de neoklassieken eveneens interpretatie- en waarderingsverschillen ten
aanzien van Smith bestonden. Jevons waardeerde Smith orodat, naar zijn mening,
aan The Wealth of Nations een mathematische benadering ten grondslag lag. Hij
verstond Smith's Wealth of Nations als een mathematische theorie, gecombineerd
met concrete toepassingen en historische voorbeelden. Inhoudelijk waardeerde hij
vooral Smith's verhandeling over de arbeidsdeling en benadrukte hij dat Smith in
zijn analyse het begrip nut hanteerde. Hij wees overigens Smith's onderscheid
tussen produktieve en onproduktieve arbeid af, omdat dit vanuit de nutsoptiek
zinloos zou zijn. Zie Collison Black, R., 'Smith's Contribution in Historical Per-
spective' in Wilson, T. en A. Skinner (red.), The Market and The State. Essays in
Honour of Adam Smith, Oxford, 1976, pp. 54-55. Vermeldenswaard is verder de
uitspraak van Jevons, waarin de ricardiaanse economie wordt afgewezen ten gunste
van de zogeheten Franse school, die door Say beinvloed was:

The most obvious conclusion which I always reach is that the only way of attaining a
true system of political economy is to reject, once and for all, the muddled and ludicrous
hypotheses of the Ricardian school. The truth lies in the French school [and here he
recognizes the importance of Say's influence; fIR] and the sooner we realize this, the
better it will be.
(geciteerd bij Recktenwald, H. (red.), Political Economy. A Historical Perspective,
Londen, 1973, p. 115)

Zie met betrekking tot Bagehots visie op economie Backhouse, R., A History of
Modem Economic Analysis, Oxford, 1985, pp. 214-215; Hutchison, T., A Review
of Economic Doctrines. 1870-1929, Oxford, 1966, pp. I, 6-7, 15 en 75; en
Hutchison, T., On Revolutions and Progress in Economic Knowledge, Cambridge,
1978, pp. 63 en 203-205.

17. Lowe, R., 'What are the more important results which have followed from the
publications of the Wealth of Nations ... and in what principal directions do the
doctrines of that book still remain to be applied' in Political Economy Club,
Revised Report of the Proceedings at dinner of May 1876, held in celebration of
the Hundred Year of Publication of the Wealth of Nations, Londen, 1876, pp. II,
19 en 21, geciteerd bij Collison Black, R., 'Smith's Contribution in Historical
Perspective' in Wilson, T. en A. Skinner (red.), The Market and The State. Essays
in Honour of Adam Smith, Oxford, 1976, pp. 49-50. Vergelijk Hutchison, T., A
Review of Economic Doctrines. 1870-1929, Oxford, 1966, pp. 1-5.

18. Zie met betrekking tot de degeneratie van de Engelse klassieke economie
Hutchison, T., A Review of Economic Doctrines. 1870-1929, Oxford, 1966, pp. 1-31
en Hutchison, T., On Revolutions and Progress in Economic Knowledge, Cam-
bridge, 1978, pp. 58-93.

19. Zie voor een volJedig overzicht van de lezingen gehouden aan de London School
of Economics en aan de Universiteit van Chicago: Collison Black, R., 'Smith's
Contribution in Historical Perspective' in Wilson, T. en A. Skinner (red.), The
Market and The State. Essays in Honour of Adam Smith, Oxford, 1976, pp. 56, noot
51. De lezingen gehouden aan de Universiteit van Chicago zijn gepubliceerd in
Clark, J. (red.), Adam Smith 1776-1926, Chicago, 1928.

20. Cannan prees Smith vanwege de volgende drie belangrijke vernieuwingen in het
economisch denken:
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The first thing was the definite substitution of income - "produce" as he called it - for
the older idea of a capital aggregation of "treasure" or something akin to "treasure" ....
The second great change which Adam Smith made in general theory was to substitute
wealth per head for wealth in the aggregate, whatever that may be .... Thirdly, Adam
Smith may fairly claim to be the father, not of economics generally - that would be
absurd - but of what in modem times has been called, with opprobrious intention,
"bourgeois economics," that is the economics of those economists who look with favour
on working and trading and investing for personal gain.

Cannans kritiek Iuidde als voIgt:
Very little of Adam Smith's scheme of economics has been left standing by subsequent
inquirers. No one now holds his theory of value, his account of capital is seen to be
hopelessly confused, and his theory of distribution is explained as an ill-assorted union
between his own theory of prices and the physiocrats' fanciful Economic Table. His
classification of incomes is found to involve a misguided attempt to alter the ordinary
useful and well-recognised meaning of words, and a mixing up of classification ac-
cording to source with classification according to method or manner of receipt. His
opinions about taxation and its incidence are extremely crude, and his history is based
on insufficient information and disfigured by bias.
('Adam Smith as an Economist' in Wood, J. (red.), Adam Smith. Critical Assessments,
deel II, Londen, 1983, pp. 20, 22 en 24)

Douglas deelde de opvattingen van Cannan, zij het dat Douglas het een en ander
wat minder scherp en soms ook meer genuanceerd formuleerde:

The contributions of Adam Smith to the theory of value and distribution were not great,
and in commemorating the publication of the Wealth of Nations it might seem to be the
path of wisdom to pass these topics by in discreet silence and to reserve discussion
instead for those subjects, such as the division of labor, where his realistic talents
enabled him to appear at a better advantage. Yet the errors of an able thinker are, if
properly interpreted, only slightly less illuminating than his substantive contributions,
and deserve analysis in the history of economic thought. There is, however, another
reason why Smith's doctrines on value and distribution merit examination. This is
because Smith's formulation of the problems of exchange value and of the distribution
of the national product among the factors of production was such as almost inevitable
gave rise to the doctrines of the post-Ricardian socialists and to the labor theory of value
and the exploitation theory of Karl Marx.
('Smith's Theory of Value and Distribution' in Clark, J. (red.), Adam Smith, 1776-1928,
Chicago, 1928, New York, 1966, p. 77)

21. Viner, J., 'Adam Smith and Laissez-Faire' in Clark, J. (red.), Adam Smith, 1776-
1926, Chicago, 1928, New York, 1966.

22. Zie Cannan, E., 'Adam Smith as an Economist' in Wood, J. (red.), Adam Smith.
Critical Assessments, deel II, Londen, 1983, pp. 26-28.

23. Zie in deze de bijdrage van Viner in Clark, J. (red.), Adam Smith, 1776-1926,
Chicago, 1928, New York, 1966:

There is much weight of authority and of evidence, .,. , that Smith's major claim to
originality, in English economic thought at least, was his detailed and elaborate applica-
tion to the wilderness of economic phenomena of the unifying concept of a co-ordinated
and mutually interdependent system of cause and effect relationships which philosophers
and theologians had already applied to the world in general. Smith's doctrine that
economic phenomena were manifestations of an underlying order in nature, governed
by natural forces, gave to English economics for the first time a definite trend toward
logically consistent synthesis of economic relationships, toward "system-building."
Smith's further doctrine that this underlying natural order required, for its most benefi-
cent operation, a system of natural liberty, and that in the main public regulation and
monopoly were corruptions of that order, at once gave to economics a bond of union
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with the pervailing philosophy and theology, and to economists and statemen a program
of practical reform.
(pp. 116-117)

In his Theory of Moral Sentiments, Smith develops his system of ethics on the basis of
a doctrine of a harmonious order in nature guided by God, and in an incidental manner
applies his general doctrine with strict consistency to the economic order. In his later
work, the Wealth of Nations, Smith devotes himself to a specialized inquiry into the
nature of the economic order. It is a commonplace among the authorities on Adam Smith
that it is impossible fully to understand the Wealth of Nations without recourse to the
Theory of Moral Sentiments. The vast bulk of economists, however, who have read the
Wealth of Nations without reading the Theory of Moral Sentiments, have not regarded
Smith's masterpiece as an obscure book, as one especially hard to understand. On the
other hand, the very authorities who are most emphatic in asserting the need of reference
to the Theory of Moral Sentiments to understand the Wealth of Nations, once they embark
upon their self-imposed task of interpreting the latter in the light of the former, become
immersed in difficult problems of interpretation for which scarcely any two writers offer
the same solution. The system of individual liberty is much in evidence among the
interpreters of Smith, but that natural harmony which should also result is strikingly
lacking. The Germans, who, it seems, in their methodological manner commonly read
both the Theory of Moral Sentiments and the Wealth of Nations, have coined a pretty
term, Das Adam Smith Problem, to denote the failure to understand either which results
from the attempt to use the one in the interpretation of the other, I will endeavor to show
that the difficulties of the authorities result mainly from their determination to find a basis
for complete concordance of the two books, and that there are divergences between them
which are impossible of reconciliation '" . I will further endeavor to show that the Wealth
of Nations was a better book because of its partial breach with the Theory of Moral
Sentiments, and that it could not have remained, as it has, a living book were it not that
in its methods of analysis, its basic assumption, and its conclusions it abandoned the
absolutism, the rigidity, the romanticism which characterize the earlier book.
(pp. 119-120)

There would be little ground for insistence upon reconciliation between the Theory of
Moral Sentiments and the Wealth of Nations if it were simply a case of comparing one
book written in 1757 with another written in 1776. It may not be as common as it
should be for a man in his full maturity to advance beyond the level of his first book;
but it surely is not a rare phenomenon requiring to be explained out of existence. In
every respect which is of concern to the economist as such, with the possible exception
of his treatment of benevolence, the apparent discrepancies between the Theory of Moral
Sentiments and the Wealth of Nations mark distinct advances of the latter over the
former in realism and in application of the saving grace of common sense. But in the
last year of his life Smith made extensive revisions and additions to the Theory of Moral
Sentiments, without diminishing in any particular the points of conflict between the two
books. This would make it seem that in Smith's mind, at least, there was to the last no
consciousness of any difference in the doctrines expounded in the two books. Though
we grant this, however, are we obliged to accept his judgment and to strain interpreta-
tions in order to find consistency prevailing where inconsistency appeareth to reign
supreme? I think not. There persisted within the Wealth of Nations, through five
successive editions, many, and to later eyes obvious, inconsistencies. When Smith
revised his Theory of Moral Sentiments he was elderly and unwell. It is not altogether
unreasonable to suppose that he had lost the capacity to make drastic changes in his
philosophy, but had retained his capacity to overlook the absence of complete co-
ordination and unity in that philosophy.
(pp. 137-138)
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24. Zie noot 23.
25. Hollander, J., 'The Dawn of a Science' en 'The Founder of a School'; Clark, J.,

'Adam Smith and the Currents of History', en Morrow, G., 'Adam Smith: Moralist
and Philosopher'. Genoemde artikelen zijn gepubliceerd in Clark, J. (red.), Adam
Smith, 1776-1926, Chicago, 1928, New York, 1966.

26. Zie eveneens Peil, J., 'Adam Smith en de economische wetenschap' in Berns, E.
(red.), Adam Smith: ethiek, politiek, economie, Tilburg, 1986, pp. 268-310 en Peil,
J., 'Adam Smith. A reconstruction of his economic thought', Research Memoran-
dum 8802, Institute of Economics, University of Nijmegen.
Tegen het einde van de negentiende eeuw hadden zich met name Duitse auteurs,
zoals Hasbach, Oncken en Zeiss, met de relatie tussen The Theory of Moral Senti-
ments en The Wealth of Nations bezig gehouden. Sedertdien staat het vraagstuk van
de relatie tussen beide geschriften van Smith bekend als Das Adam Smith Problem.
Een recente, interessante bespreking van het Adam Smith Problem vormt Dupuy,
J.P., 'A Reconsideration of Das Adam Smith Problem, Stanford French Review,
jaargang 17, 1993, pp. 45-57. Zie met betrekking tot onze positie ten opzichte van
Dupuy hoofdstuk III, p. 86. Aldaar wordt aangegeven waarom wij Dupuy's oordeel
dat Smith's sympathy-theorie in laatste instantie zichzelf ondergraaft, niet delen.

27. Schumpeter, J., History of Economic Analysis, Londen, 1954/1972, pp.188-189:
The rudimentary equilibrium theory of chapter 7, by far the best piece of economic
theory turned out by Adam Smith, in fact points towards Say, and through the latter's
work to Walras.

28. Zie bijvoorbeeld Buchanan, J., 'Public Goods and Natural Liberty' in Wilson, T.
en A. Skinner (red.), The Market and the State. Essays in Honour of Adam Smith,
Oxford, 1976, pp. 271-286, en Musgrave, R., 'Adam Smith on Public Finance and
Distribution' in Wilson, T. en A. Skinner (red.), The Market and the State. Essays
in Honour of Adam Smith, Oxford, 1976, pp. 296-319.

29. Zie onder meer Richardson, G., 'Adam Smith on Competition and Increasing
Returns' in Wilson, T. en A. Skinner (red.), The Market and The State. Essays in
Honour of Adam Smith, Oxford, 1976, pp. 350-360; Bloomfield, A., 'Adam Smith
on the Theory of International trade' in Skinner, A. en T. Wilson (red.), Essays on
Adam Smith, Oxford, 1975, pp. 445-481, en Hla Myint, U., 'Adam Smith's Theory
on International trade in the perspective of Economic Development', Economica,
jaargang 44, 1977, pp. 231-248.

30. Samuelson, P., 'A Modem Theorist Vindication of Adam Smith', The American
Economic Review, jaargang 67, 1977, pp. 42-49.

31. Zie Campbell, T., Skinner, A. en W. Todd (red.), 'General Introduction' bij An
Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Oxford, 1976, pp.
1-60, alsmede Winch, D., Adam Smith's Politics: An Essay in Historiographic
Revision, Cambridge, 1978.

32. Van degenen die zich reeds langer met de herinterpretatie van Smith bezig hielden,
verdienen vooral A. Macfie en A. Skinner vermelding. Enkele belangrijke publica-
ties van deze auteurs zijn:
Macfie: 'The Scottish Tradition in Economic Thought' , Scottish Journal of Political
Economy, jaargang 2, 1955, pp. 81-103; 'Adam Smith's Moral Sentiments as
Foundation for his Wealth of nations', Oxford Economic Papers, jaargang 11, 1959,
pp. 209-228; •Adam Smith's Theory of Moral Sentiments', Scottish Journal of
Political Economy, jaargang 8, 1961, pp. 12-27; 'The Moral Justification of Free
Enterprise. A Lay Sermon on a Adam Smith Text', Scottish Journal of Political
Economy,jaargang 14, 1967, pp. 1-11, en The Individual in Society, Glasgow, 1967.
Skinner: 'Economics and History', Scottish Journal of Political Economy, jaargang
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12, 1965, pp. 1-22; 'Natural History in the Age of Adam Smith', Political Studies,
jaargang 15, 1967, pp. 32-48; 'Introduction' bij The Wealth of Nations, Aldershot,
1970, pp. 11-97; 'Adam Smith: Philosophy and Science', Scottish Journal of
Political Economy, jaargang 19, 1972, pp. 307-319; Adam Smith and the Role of
the State, Glasgow, 1974; 'Adam Smith: Science and the Role of the Imagination'
in Todd., W. (red.), Hume and the Enlightenment: Essays presented to Ernest
Mossner, Austin, 1974, pp. 164-188; A System of Social Science, Oxford, 1979;
'Adam Smith: An Aspect of Modem Economics, Scottish Journal of Political
Economy, jaargang 26, 1979, pp. 109-125; 'A Scottish Contribution to Marxist
Sociology?' in Bradley, 1. en M. Howard (red.), Classical and Marxian Political
Economy: Essays in honour of Ronald L. Meek, New York, 1982, pp. 79-114;
'Adam Smith' in Eatwell, J., Milgate, M. en P. Newman (red.), 'The Invisible
Hand', The New Palgrave, Londen, 1987/1989, pp. 1-42, en 'The Shaping of
Political Economy in the Enlightenment' in Mizuta, H. en C. Sugiyama (red.),
Adam Smith: International Perspectives, Londen, 1993, pp. 113-139.

33. Recktenwald, H., 'An Adam Smith Renaissance anno 1976? The Bicentenary
Output - A Reappraisal of His Scholarship', Journal of Economic Literature,
jaargang 16, 1978, pp. 56-83, en West, E., 'Scotland's Resurgent Economist: A
Survey of the New Literature on Adam Smith', Southern Economic Journal,
jaargang 45, 1978, pp. 343-369.
Recktenwald fonnuleert de doelstelling van zijn artikel als volgt:

To organize my reflections after reading a vast literature, I shall concentrate very
restrictively on seven topics: The new Glasgow edition of Smith's complete works as
well as the four central issues mentioned above [d.w.z., de vier hoofdthema's in het
hedendaags Smith-onderzoek; JPl. Ibegin this essay with the lasting appeal of Smith's
ideas, and I shall close with my reappraisal of his scholarship.
(p.57)

Recktenwald publiceerde in 1980 en 1985 een Duitstalige versie van voomoemd
overzichtsartikel: 'Eine Adam Smith Renaissance anno 1976? Eine Neubeurteilung
seiner Orginalitat und Gelehrsarnkeit' in Gruske, K. (red), Markt und Staat. Funda-
mente einer freiheitlichen Ordnung in WirtschaJt und Politik. Ausgewiihlte Beitrage,
Gottingen, 1980, pp. 39-69 en in Ethlk, WirtschaJt und Staat. Adam Smiths Politi-
sche Okonomie Heute, Darmstadt, 1985, pp. 345-390.

West verdeelt zijn overzichtsartikel in zes onderdelen, waarvan de laatste vier
aan de nieuwe literatuur gewijd zijn. De thema's van deze onderdelen worden door
hem als volgt omschreven:

Part I will review recent discussion on economic methodology as it concerns the work
of Adam Smith. Part IT will examine the postwar interpretations of Adam Smith's theory
of value and growth. Part ill will analyze new comparisons of Smith's theory of
competition with neoclassical theory. Also in the light of recent literature Part IV will
compare Smith's classical assessment of monopoly with the modem or neoclassical. A
recent "vindication" of Smith's international trade theory is examined in Part V. Part VI
will conclude the paper by "parading" the new literature on Smith's analysis of institu-
tions, politics. and the role of the state.
(p.344)

West heeft in 1988 een geactualiseerde versie van zijn overzichtsartikel gepubli-
ceerd. De titelluidt 'Developments in the Literature on Adam Smith: An Evaluative
S~rvey' in: Thweatt, W. (red.), Classical Political Economy. A Survey of Recent
Literature, Boston, 1988, pp. 13-44. Zie noot 59 voor een commentaar van Winch
op de eng economisch-wetenschappelijke orientatie van West.
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Het in 1990 verschenen boek Adam Smith and Modern Economics van West kan
als een nieuwe, uitgebreidere versie van eerder genoemde artikelen worden gezien,
waarbij de beschouwde periode uitgebreid is tot het jaar 1990: het jaar van de
bicentenary of the death of that great economist, aldus West (p. 1). Hoewel West
in de inleiding van dit boek er melding van maakt kennis genomen te hebben van
Winch's commentaar, is de benadering van Smith's werk in deze nieuwe publicatie
nagenoeg ongewijzigd (p. 2); zijn doel is, net zoals in de eerdere publicaties, vanuit
de hedendaagse economische wetenschap naar Smith's werk kijkend vast te stellen
in hoeverre dat werk op de hedendaagse economische theorieen heeft geanticipeerd.
Omdat onze belangstelling primair uitgaat naar de wijze waarop Smith door
economen benaderd is, beperken we ons tot het eerste artikel van West waarin de
optiek van de auteur het meest expliciet verwoord is. Voor de vraag of en in
hoeverre er in Smith's werk aanzetten gevonden kunnen worden tot de hedendaagse
theorieen over arbeidsde\ing, principal agent, moral hazard, intemationale handel,
geld- en bankwezen, public choice, enz. wordt verwezen naar West. Zie voor een
zelfde commentaar op Wests Adam Smith and Modern Economics de boekbespre-
kingen van A. Dowen A. Salanti in respectievelijk The Economic Journal, jaargang
102, 1992, pp. 673-674 en Kyklos, jaargang 45, 1992, pp. 123-125.

34. Recktenwald, H., 'An Adam Smith Renaissance anno 1976? The Bicentenary
Output - A Reappraisal of His Scholarship', Journal of Economic Literature,
jaargang 16, 1978, pp. 56-57.

35. Kaufmann, F. en H. Kriisselberg (red.), Markt, Staat und Solidaritat bei Adam
Smith, Frankfurt am Main, 198111984; Haakonssen, F., The Science of a Legis-
lator: The Natural Jurisprudence of David Hume and Adam Smith, New York,
1981; Hont, I. en M. Ignatieff (red.), Wealth of Virtue. The Shaping of Political
Economy in the Scottish Enlightenment, Cambridge, 1983; Teichgraeber, R., 'Free
Trade' and Moral Philosophy. Rethinking the Sources of Adam Smith's Wealth of
Nations, Durham, 1986; Berns, E. (red.), Adam Smith. Ethiek, Politiek, Economie,
Tilburg, 1986; Brown, M., Adam Smith's Economics: Its Place in the Development
of Economic Thought, Londen, 1988; Lange, D., Zur sozial-philosophischen Gestalt
der Marktwirtschaftstheorie bei Adam Smith, Munchen, 1983; Werhane, P., Adam
Smith and His Legacy for Modem Capitalism, New York, 1991, en Muller, J.,
Adam Smith in his Time and Ours: Designing the Decent Society, New York, 1993.

36. Zie bijvoorbeeld Tobin, J., 'Theoretical Issues in Macroeconomics' in Feiwel, G.
(red.), Issues in Contemporary Macroeconomics and Distribution, Londen, 1985,
pp. 104-106.

37. Zie bijvoorbeeld Hollander, S., 'The Historical Dimension of the Wealth of Na-
tions', Transactions of the Royal Society of Canada, Serie IV, 14, 1978, pp. 227-
292.

~R. Zie onder meer Billet, L., 'The Just Economy: The Moral Basis of the Wealth of
Nations', Review of Social Economy, jaargang 34, 1976, pp. 295-315; Danner, P.,
'Sympathy and Exchangeable Value. Keys to Adam Smith's Social Philosophy',
Review of Social Economy,jaargang 34, 1976, pp. 317-331; Young, J., Natural
Price and the Impartial Spectator: A New Perspective on Adam Smith as a Social
Economist', International Journal of Social Economics, jaargang 12, 1985, pp.
118-133, en Young, J., 'The Impartial Spectator and Natural Jurisprudence: An
Interpretation of Adam Smith's Theory of the Natural Price', History of Political
Economy, jaargang 18, 1986, pp. 365-382. .

39. Zie onder meer het overzichtsartikel van Recktenwald, H., 'An Adam Smith
Renaissance anno 1976? The Bicentenary Output - A Reappraisal of His Scholar-
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ship', Journal of Economic Literature,jaargang 16, 1978, pp. 56-57, en Campbell,
T., Skinner, A., en W. Todd (red.), 'General Introduction' bij An Inquiry into the
Nature and Causes of the Wealth of Nations, Oxford, 1976, pp. 1-60.

40. S. Moos geeft een goede typering van de opvatting die in de eerste decennia na de
Tweede Wereldoorlog gangbaar was ten aanzien Smith:

At a time when the more advanced countries are run by a vast body of local and central
administrators, when national economies are protected by elaborate systems of tariffs,
quotas, subsidies, and exchange controls, the student of economics knowingly smiles at
the very mention of the name of Adam Smith. It means those concepts of unproductive
labour, of free trade, and of labour as measure of value considered typical of eighteenth-
century thought. Today we know better ....
(Moos, S., 'Is Smith out of Date?' , Oxford Economic Papers, jaargang 3, 1951,juni, pp.
187-201)

41. Zie bijvoorbeeld Caimcross, A., 'The Market and the state' in Wilson, T. en A.
Skinner (red.), The Market and the state, Essays in Honour of Adam Smith, Oxford,
1976, p.l13; 0' Brien, D., The Classical Economists, Oxford, 1976, p. 29; Roll, E.,
History of Economic Thought, Landen, 1978, p. 173; en Boulding, K., 'Economics
as a Moral Science', The American Economic Review,jaargang 59,1969, pp. 1-12.

42. Zie in deze Schumpeter, J., History of Economic Analysis, New York, 1954:
We know already that the skeleton of Smith's analysis hails from the scholastic and the
natural-law Philosophers: besides lying ready at hand in the works of Grotius and
Pufendorf, it was taught to him by his teacher Hutcheson.
( pp. 182-183)

... the fact is that the Wealth of Nations does not contain a single analytic idea, prin-
ciple, or method that was entirely new in 1776.
( p. 184)

... the Wealth of Nations contained no really novel ideas ... it cannot rank with Newton's
Principia or Darwin's Origin as an intelectual achievement ...
(p. 185)

His very limitations made for success. Had he more brilliant, he would not have been
taken so seriously. Had he dug more deeply, had he unearthed more recondite truth, had
he used difficult and ingenious methods, he would not have been understood.
(p. 185)

43. Van Traa behoorde overigens tot degenen, die zelfs tot een negatief oordeel over
Smith neigden. Volgens deze auteur had Smith namelijk zijn roem in belangrijke
mate te danken aan het achterwege laten van bronvermeldingen en het politick-
economisch gunstige klimaat, Het succes kon welhaast niet uitblijven omdat Smith
in zijn Wealth of Nations de machtige lobby voor politi eke en economische liberali-
sering op haar wenken bediende met een helder en bondig pleidooi voor een
laissez-faire politiek, aldus Van Traa. Zie Van Traa, P., Geschiedenis van de
Economie, Amsterdam, 1969, pp. 47-49.

44. Zie Recktenwald, H., 'An Adam Smith Renaissance anno 1976? The Bicentenary
Output - A Reappraisal of His Scholarship', Journal of Economic Literature,
jaargang 16, 1978, pp. 56-83, en West, E., 'Scotland's Resurgent Economist: A
Survey of the New Literature on Adam Smith', Southern Economic Journal,
jaargang 45, 1978, pp. 343-369.

45. Samuelson, P., 'A Modem Theorist's Vindication of Adam Smith', The American
Economic Review, jaargang 67, 1977, pp. 42-49.
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46. Zie bijvoorbeeld Blaug, M., Economic Theory in Retrospect, Cambridge, 1985, pp.
57 en 60-61, en Tobin, J., 'Theoretical Issues in Macroeconomics' in Feiwel, G.
(red.), Issues in Contemporary Macroeconomics and Distribution, Londen, 1985,
p.105.

47. o'Driscoll , G. en M. Rizzo, The Economics of Time & Ignorence, Oxford, 1985,
pp. 107, 111-112, 147, 153 en 192.

48. Meek, R., 'Smith, Turgot, and 'the Four Stages' Theory', History of Political
Economy, jaargang 3, 1971, pp. 9-27; Meek, R., Smith, Marx and after: Ten Essays
in the Development of Economic Thought, New York, 1977, en Skinner, A., 'A
Scottish Contribution to Marxist Sociology?' in Bradley, I. en M. Howard (red.),
Classical and Marxian Political Economy: Essays in honour of Ronald L. Meek,
New York, 1982, pp. 79-114.

49. Recktenwald, H., 'An Adam Smith Renaissance anno 1976? The Bicentenary
Output - A Reappraisal of His Scholarship', Journal of Economic Literature,
jaargang 16, 1978, pp. 56-83.

50. Kaufmann, F. en H. Kriisselberg (red.), Markt, Staat und Solidaritat bei Adam
Smith, Frankfurt, 1981, en Trapp, M., Adam Smith, politische Philosophie und
politische Okonomie, Gottingen, 1987.

51. Zie naast de in noot 50 genoemde publicaties: Manenschijn, G., Moraal en eigenbe-
lang bij Thomas Hobbes en Adam Smith, Amsterdam, 1979; Haakonson, K., The
Science of a Legislator. The Natural Jurisprudence of David Hume and Adam Smith,
New York, 1981; Hont, I. en M. Ignatieff (red.), Wealth and Virtue. The Shaping
of Political Economy in the Scottish Enlightenment, Cambridge, 1983; Lange, D.,
Zur sozial-philosophischen Gestalt der Marktwirtschaftstheorie bei Adam Smith,
Mtinchen, 1983; Myers, M., The Soul of Modem Economic Man. Ideas of Self-
Interest. Thomas Hobbes to Adam Smith, Chicago, 1983; Berns, E., Adam Smith.
Ethiek, Politiek, Economie, Tilburg, 1986; Fellmeth, R., Staatsaufgaben im Spiegel
politischer Okonomie. Zum Verhiiltnis von Wirtschaft und Staatstiitigkeiten in Werken
von Adam Smith undAdolph Wagner, Munchen, 1981; Teichgraeber, R., 'Free Trade'
and Moral Philosophy. Rethinking the Sources of Adam Smith's Wealth of Nations,
Durham, 1986; Brown, M., Adam Smith's Economics. Its Place in the Development
of Economic Thought, Londen, 1988; Pack, S., Capitalism as a Moral System: Adam
Smith's Critique of the Free Market Economy, Aldershot, 1991; Werhane, P., Adam
Smith and His Legacy for Modem Capitalism, Oxford, 1991, en Muller, J., Adam
Smith in his Time and Ours: Designing the Decent Society, New York, 1993.

52. West, E., 'Scotland's Resurgent Economist: A Survey of the New Literature on
Adam Smith', Southern Economic Journal, jaargang 45, 1978, p. 343:

... Smith still has enemies as well as champions. But perennial controversies over The
Wealth of Nations are signs that endorse it as a classic. Of course, interpreters come and
interpreters go, and each reflects the preoccupations of his generation .... The present
paper is probably no exception. But that is a risk that must be faced.

West kenschetst overigens net zoals Recktenwald de belangstelling voor Smith
tijdens de bicentenary als uitzonderlijk:

Hundreds of essays were written on him in the bicentenary year 1976, althougb many
of these no doubt were prompted more from the spirit of veneration than anything else.
Much of the writings nevertheless has, I believe, been seminal. This is so either in the
sense of a new appreciation of Smith's insight and a fresh exploration of paths he opens
for us in the 20th century, or in the sense of presenting Smith in a new perspective in
the light of a deeper understanding of the historical circumstances of his time.
(p. 343)
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53. Zie noot 33.
54. Recktenwald, H., 'An Adam Smith Renaissance anno 1976? The Bicentenary

Output - A Reappraisal of His Scholarship', Journal of Economic Literature,
jaargang 16, 1978, maart, p. 57:

Surely the change in perspective to greater focus on growth and development is an
important cause for extending interest, as R. D. C. Black emphasizes in his stimulating
and scholarly survey ....

Terzijde zij overigens opgemerkt dat Recktenwalds verwijzing naar Black niet
volledig is en daardoor de visie van laatst genoemde auteur op de Adam Smith
Renaissance niet geheel correct weergeeft. Zie Collison Black, R., 'Smith's Contri-
bution in Historical Perspective' in Wilson, T. en A. Skinner (red.), The Market and
The State. Essays in Honour of Adam Smith, Oxford, 1976, pp. 42-63.

55. Recktenwald, H., 'An Adam Smith Renaissance anno 1976? The Bicentenary
Output - A Reappraisal of His Scholarship', Journal of Economic Literature,
jaargang 16, 1978, p. 73:

Each epoch in its own way has tended to view and evaluate anew Smith's scientific
performance and, of course, relevance.

56. Zie eveneens de publicaties, waarin Recktenwald zich in dezelfde geest uitlaat over
nieuw onderzoek betreffende andere klassieke auteurs, zoals Schumpeter en Say:

Die Autoren folgen meinem Konzept, das der K1assiker-Edition zugrunde liegt: Sie
priifen kritisch, was in Schumpeters Werk bahnbrechend war und was heute noch
klassisch ist, wenn wir die Elle unserer Einsicht, Methode und Erfahrung als Mass
anlegen, wobei auch das Urteil der Nachfolger einbezogen wird.
(Recktenwalds Ten Geleide bij Recktenwald, H., Scherer, F. en W. Stolper, Schumpeters
monumentales Werk - Wegweiser fur eine dynamische Analyse, Dusseldorf, 1988, p. 5)

57. Zie in dit verband Recktenwald:
... Let me round off my reflections on this topic. As far as I see, many errors and

enigmas said to flaw Smith's work come under five headings: (1) a failure to see his
works as a unitary whole, (2) an unfortunate mixing of parts of his models in his different
works and, as a corollary, a deliberate and unjustified shifting from one subsystem to
another, (3) a lacuna associated with the unfinished "theory and history of law and
government", (4) an excessive stress by his critics on historical illustrations and ingenious
or curious value judgements (commonly unimportant for his argument or overstated by
isolating), and (5) the anachronistic habit of interpreting his words and ideas in the light
of later insights, and experience, or of methods Smith would not have accepted.

Furthermore, many caricatures and cliches, alleged errors, or silly criticisms (Smith
as the prototype of Manchester liberalism or as an advocate of "bourgeois economics"
and of selfish materialism, who deals inadequately with ethical values) are all popular
in literature and textbooks (for two centuries the object of moralist'mockery), They stem
from careless thinking, impatient reading, prejudice, or oversimplification.
(Recktenwald, H., 'An Adam Smith Renaissance anno 1976? The Bicentenary Output
- A Reappraisal of His Scholarship', Journal of Economic Literature, jaargang 16, 1978,
pp.65-66)

Zie eveneens Recktenwald, H., 'Einfiihrung des Herausgebers' in Baumol, W.,
Jean-Baptiste Say und der »Traite«, Dusseldorf, 1986, pp. 7-8:

Schliesslich erstaunt es auch, wie viele Verdrehungen, Irrtumer und grobe Missdeu-
tungen die kritischen Analysen der ersten sechs klassischen Werke in dieser Faksimile-
Edition bereits aufgedeckt haben. Man hat diese Fehler sogar tiber mehrere Generationen
unkritisch tradiert. Dabei liegen die Grunde fiir solche Karikaturen einzelner Theorien
nicht nur in unscharfem Denken, unzureichender Analytik oder oberflachlicher Lektiire
der Interpreten und Kritiker. Sie beruhen, nicht selten, ganz einfach auf Vor-Urteilen
wie ich sie vor alIem gegentiber Smiths Gesammtwerk im einzelnen offengelegt babe.
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58. Vergelijk Hirsch, E., Validity in Interpretation (1967); geciteerd bij Buuren, M. van,
Filosofie van de algemene literatuurwetenschap, Leiden, 1988, pp. 106 e.v.

59. Professor West rightly anticipated that the main difference between his and my perspec-
tive on recent developments in Smith scholarship turns on a historiographic question:
How much can now be learned about Smith by treating him from a Whig-historical
perspective within which the main issue is one of deciding in what respects he antici-
pated or foreshadowed, or failed by a large or small margin to foreshadow, what later
generations of economists regard as significant? While this perspective continues to
dominate the history of economics, and has sometimes served to clarify modem econo-
mic debate. it has often, in my opinion, obscured understanding of the historical subject;
and while historiographic fiat can be laid down respecting the questions which it is
legitimate to ask of the past, I still find something distinctly odd about an examination
of classic works which largely results in interpretations that amount to little more than
mirror-images of our latest concerns.

Although West recognizes the dangers of anachronistic readings, he believes that they
are more acute in the case of Smith's philosophy and politics than his economics. This
may be due to the reassuring sense of continuity between past and present which
economists are able to enjoy by confining their attention to The Wealth of Nations. and
more especially to those aspects of it which appear to be amenable to the latest form of
economic analysis. In view of the economic focus of this book, West's concentration
on literature produced within the economists' guild is understandable, though it is
perhaps less justifiable in relation to Smith than the other classical authors considered
in this book. I can only record my opinion at the outset that much of the work which
has significantly modified and enlived traditional perspectives on Smith in recent years
has been done by those who are outside this guild.
(Winch, D., 'Commentary' bij West, E.• 'Developments in the literature on Adam Smith:
An Evaluative Survey' in Thweatt. W. (red.), Classical Political Economy. A Survey of
Recent Literature. Boston, 1988. pp. 45-46)

60. Zie eveneens Plattel, M., 'Het vraagstuk van positieve en nonnatieve economie' in
De Gaay Fortman. B. (red.), Economie en waarde, Alphen aan de Rijn, 1982. pp.
48-67.

61. Zie eveneens p. 18.
62. Zie onder meer Brown, M., Adam Smith's Economics. Its Place in the Develop-

ment of Economic Thought, Londen, 1988; Danner, P., 'Sympathy and Exchange-
able Value: Keys to Adam Smith's Social Philosophy', Review of Social Economy
jaargang 34, 1976, pp. 317-331; Young, J., 'Natural Price and the Impartial
Spectator: A New Perspective on Adam Smith as a Social Economist', Interna-
tional Journal of Social Economics, jaargang 12, 1985, pp. 118-133; Young, J.•
'The Impartial Spectator and Natural Jurisprudence. An Interpretation of Adam
Smith's Theory of Natural Price', History of Political Economy, jaargang 18,
1986, pp. 365-382, en Peil, J., 'A New Look at Adam Smith', International
Journal of Social Economics, jaargang 16, 1989, pp. 52-72 en in Blaug, M. (red.),
Adam Smith (1723-1790), deel II, Pioneers in Economics, Aldershot, 1991, pp.
279-299.

63. Hollander, S., The Economics of Adam Smith, Toronto, 1973; Hollander, S., 'The
Historical Dimensions of the Wealth of Nations', Transaction of the Royal Society
of Canada, Serie IV, jaargang 14, 1976, pp. 227-292; Hollander, S., 'On Professor
Samuelson's Canonical Classical Model of Political Economy', Journal of Econo-
mic Literature, jaargang 18, 1980, pp. 559-578; Samuelson, P., 'A Modem Theo-
rist's Vindication of Adam Smith', The American Economic Review, jaargang 67,
1977, pp. 42-49, en Samuelson, P., 'The Canonical Classical Model of Politic~l
Economy', Journal of Economic Literature, 1978, jaargang 16, pp. 1415-1434. Zie
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in deze eveneens het voorwoord van Recktenwald, H. in Trapp, M., Adam Smith,
politische Philosophy, und politische Okonomie. Gottingen, 1987.

64. Bijvoorbeeld Kaufmann, F. en H. Kriisselberg (red.), Markt, Staat und Solidaritiit
bei Adam Smith, Frankfurt am Main, 1981; Skinner, A. en T. Wilson (red.), The
Market and the State. Essays in honour of Adam Smith, Oxford, 1976, en Trapp,
M., Adam Smith, politische Philosophy und politische Okonomie, Gottingen, 1987.

65. Enkele voorbeelden: Danner, P., 'Sympathy and Exchangeable Value: Keys to
Adam Smith's Social Philosophy', The Review of Social Economy, 1976, jaargang
34, pp. 317-332; Meek, R., 'Smith, Turgot, and the 'Four Stages' Theory', History
of Political Economy,jaargang 3,1971, pp. 9-27; Skinner, A., 'A Scottish Contribu-
tion to Marxist Sociology?' in Bradley, L. en M. Howard (red.), Classical and
Marxian Political Economy: Essays in Honor of Ronald L. Meek, New York, 1982,
pp. 79-114; Young, L, 'Natrural Price and the Impartial Spectator: A New Perspec-
tive on Adam Smith as a Social Economist', International Journal of Social
Economics,jaargang 12, 1985, pp. 118-133; Berns, E. en R. van Stratum, 'De plaats
van de economie in Adam Smith's Moral Philosophy' in Berns, E. (red.), Adam
Smith. Ethiek, Politiek; Economie, Tilburg, 1986 en Peil, J., •Adam Smith en de
economische wetenschap', in Berns, E. (red), Adam Smith: ethiek, politiek, econo-
mie, Tilburg, 1986, en Werhane, P., Adam Smith and His Legacy for Modem
Capitalism, Oxford, 1991.

66. Hollander, S., 'The Historical Dimension of the Wealth of Nations', Transactions
of the Royal Society of Canada, Serie IV, jaargaog 14, 1976, pp. 227-292.

67. Zie het overzichtsartikel van West, E., 'Scotland's Resurgent Economist: A Survey
of the New Literature on Adam Smith', Southern Economic Journal, jaargang 45,
1978, pp. 343-369 en West, E., 'Developments in the Literature on Adam Smith:
An Evaluative Survey' in Thweatt, W. (red.), Classical Political Economy. A Survey
of Recent Literature, Boston, 1988, pp. 13-44.

68. Viner, J., •Adam Smith and Laissez-Faire', Journal of Political Economy, jaargang
35, 1927, pp. 198-232.

69. Gadamer, H., Wahrheit und Methode, Tubingen, 1960, geciteerd bij Buuren, M.
van, Filosofie van de algemene literatuurwetenschap, Leiden, 1988, p. 112.

70. Ricoeur, P., Du texte a l'action, Parijs, 1986, p. ill, geciteerd bij Buuren, M. van,
Filosofie van de algemene literatuurwetenschap, Leiden, 1988, p. 125.

71. Zie noot 70.
72. Ricoeur, P., Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning, Fort

Worth, 1976, p. 30, geciteerd bij Buuren, M. van, Filosofie van de algemene
literatuurwetenschap, Leiden, 1988, p. 125.

73. Zie Kregel, J., 'Imagination, Exchange and Business Enterprise in Smith and
Shackle' in Frowen, S. (red.), Unknowledge and Choice in Economics, Londen,
1990, pp. 81-95.

74. Lucas, R., 'Understanding Business Cycles', in Brunner, K. en H. Meltzer (red.),
Stabilization of the Domestic and International Economy, Carnegie-Rochester
Conference Series on Public Policy, jaargang 5, Amsterdam, pp. 7-29, opgenomen
in Hoover, K., The New Classical Macroeconomics, deel III, Aldershot, 1992, pp.
245-267.

Vergelijk Pesaran, M., The Limits to Rational Expectations, Oxford, 1987. De
nieuwklassieken gaan in hun op Muth geinspireerde theorieen ervan uit dat aan de
economische processen een objectieve structuur ten grondslag Iigt, die aan de
individuele economische subjecten bekend is danwel bekend wordt door middel van
een leerproces.
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The ... version of the rational expectations hypothesis (REH), due to Muth, ... states that
subjective expectations held by economic agents will be the same as the conditional
mathematical expectations based on the 'true' probability model of the economy, or
more generally, that the agents' subjective probability distribution coincides with the
'objective' probability distribution of events.
(Pesaran, M., The Limits to Rational Expectations, Oxford, 1987)

De nieuwklassieken veronderstellen ten aanzien van de objectieve grondstructuur
dat, als de individuele economische subjecten goed gemformeerd zijn en die informa-
tie ook rationeel toepassen, aile markten via prijsaanpassing geruimd worden.

Door uit te gaan van de rationele verwachtingenhypothese nemen de nieuw-
klassieken aan dat het handelingskader van de economische subjecten een afspiege-
ling is van aan de economie ten grondslag liggende natuurwetmatigheden. Dit
betekent dat zij inzake de grondslagen van de economie vasthouden aan de traditio-
nele opvatting dat de economische analyse in termen van causale verbanden en
natuurwetmatigheden dient te geschieden. Dit standpunt staat lijnrecht tegenover de
altematieve, hermeneutische benadering die thans onder postkeynesianen, neoinstitu-
tionalisten en neo-oostenrijkers tot ontwikkeling komt. In deze nieuwe benadering
wordt het inzicht dat het handelen van de individuele subjecten in een sociale
context ingebed ligt, niet vertaald in de veronderstelling dat er aan de economie
natuurwetmatigheden ten grondslag liggen, waarvan deze subjecten misschien geen
volledige maar wei voldoende kennis hebben. In de hermeneutische benadering
wordt de economie verstaan als een geheel van processen die zich volgens intersub-
jectief gevormde, in instituties gesedimenteerde normen en waarden voltrekken.

Zie eveneens Hodgson, G., Economics and Institutions. A Manifesto for a
Modem Institutional Economics, Oxford, 1988, p. 232.

75. Zie onder meer Brunner, K., 'Mensbeeld en 'Maatschappij' -opvatting' , Rotterdamse
Monetaire Studies, no. 26, 1987; Davidson, P., Controversies in Post Keynesian
Economics, Aldershot, 1991; Hahn, F., 'Reflections on the Invisible Hand', Lloyds
Bank Review, april 1982, pp. 1-21; Lachmann, L., The Market as an Economic
Process, Oxford, 1986; Leijonhufvud, A., Information and Coordination, New
York, 1981; Negishi, T., Economic Theories in a Non-Walrasian Tradition, Cam-
bridge, 1986; Lavoie, D. (red.), Economics and Hermeneutics, Londen, 1990; North,
D., Institutions. Institutional Change and Economic Performance, Cambridge, 1990,
en Samuels, W. (red.), Economics as Discourse. An Analysis of the Language of
Economics, Londen, 1990.

76. Ter vermijding van misverstanden is het goed om hier nog eens uitdrukkelijk vast
te stellen dat ons Smith-onderzoek fundamenteel verschilt van dat van een auteur
als West. Zoals eerder is uiteengezet, benadert deze auteur Smith's teksten als de
dragers van in beginsel eenduidige, objectief vaststelbare inhouden. Zijn doel is
overeenkomstig deze kijk op interpretatie vast te stellen of er in Smith's werk
aanzetten te vinden zijn voor de hedendaagse economisch-wetenschappelijke
theorieen over arbeidsdeling, geld- en bankwezen, intemationale handel, moral
hazard, principal agent en public choice.

77. Zie hoofdstuk II pp. 42-49.
78. Clark, Ch., 'Adam Smith and Society as an Evolutionary Process', Journal of

Economic Issues, jaargang 24, pp. 825-844.
79. Clark, Ch., 'Adam Smith and Society as an Evolutionary Process', Journal of

Economic Issues, jaargang 24, pp. 829-830, 838-842. Zie eveneens Clark, Ch.,
'Natural Law Influences on Adam Smith', Quaderni di Storia dell' Economica
Politica, jaargang 6, 1988, pp. 59-86.
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Noten bij hoofdstuk IT

1. Dit hoofdstuk is het resultaat van een nadere uitwerking van onderdelen uit Peil,
J., 'Adam Smith en de economische wetenschap' in Berns, E. (red.), Adam Smith.
Ethiek, Politiek, Economie, Tilburg, 1986, pp. 268-309; Peil, J., 'A New Look at
Adam Smith', Research Memorandum 8704, Institute of Economics, University of
Nijmegen, Nijmegen, 1987, en Peil, J., 'Adam Smith. A Reconstruction of His
Economic Thought', Research Memorandum 8802, Institute of Economics, Univer-
sity of Nijmegen, Nijmegen, 1988.

2. Zie voor een beknopte beschrijving van Smith's leven en werk onder meer Reckten-
wald, H., Adam Smith. Sein Leben und sein Werk, Munchen, 1976, en Jones, J.,
Morals. Motives & Markets. Adam Smith 1723-1790, Edinburgh, 1990.

3. Vergelijk de argumentatie bij Skinners uitgave van The Wealth of Nations:
The problem of size dictated that the whole of Smith's The Wealth of Nations could not
be printed in the present series. Accordingly, it was decided to print Books 1 and 2 of
the original work entire, thus presenting a volume which is solely concerned with
Smith's contribution to the principles of economics.
(Skinner, A. (red.), The Wealth of Nations, Hannondsworth, 1981, p. 7)

Ter volledigheid zij hier opgemerkt dat Skinner The Wealth of Nations als een
onderdeel van een omvattend werk over mens en maatschappij verstaat. Zie Skin-
ner, A., 'Introduction' in Skinner, A. (red.), The Wealth of Nations, Harmonds-
worth, 1981, in het bijzonder p. 13.

Enkele citaten mogen illustreren, hoe economen heden ten dage Smith's economi-
sche analyse interpreteren:

... Adam Smith elevated it [d.w.z. economie; JP] to the status of a separate discipline
in 1776.
(Clower, R., 'Reflections on the Keynesian Perplex' , Zeitschrift for Nationalokonomie,
jaargang 35, 1975, p. 2)

If we count the publication of The Wealth of Nations in 1776 as marking the "birth" of
economics as a separate discipline, ...
(Blaug, M., The Methodology of Economics, Cambridge, 1980, pp. 55-56)

When the claim is made - and the claim is as old as Adam Smith - that a myriad of
self-seeking agents left to themselves will lead to a coherent and efficient disposition of
economic resources, Arrow and Debreu show what the world would have to look like
if the claim is to be true.
(Hahn, F., On the Notion of Equilibrium in Economics, geciteerd bij O'Driscoll, G. en
M. Rizzo, The Economics of Time & Ignorance, Oxford, 1985, p. Ill)

His pluralistic supply-and-demand analysis in terms of all three components of wages,
rents, and profits is a valid and valuable anticipation of general equilibrium modelling.
(Samuelson, P., 'A Modernist Vindication of Adam Smith', The American Economic
Review, jaargang 67, 1977, p. 42)

The modem equilibrium theory is nothing else than a mathematically exact formulation
of Smith's invisible hand which harmonizes the interests of egoistic individuals in
optimal manner.
(Kornai J., Anti-equilibrium: Economic Systems Theory and the Tasks of Research,
Amsterdam, 1971, p. 349, geciteerd bij o'Driscoll , G. en M. Rizzo, The Economics of
Time & Ignorance, 1985, p. 110).
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4. Zie Gay, P., The Enlightenment. The Science of Freedom, New York, 1977, pp. 319
en 320.

5. Zie met betrekldng tot de driedeling: positieve, normatieve en toegepaste economie
onder meer Hutchison, T., 'Positive' Economics and Policy Objectives, Londen,
1964; Friedman. M.• Essays in Positive Economics, Chicago. 1953, en Plattel, M.•
'Het vraagstuk: van positieve en normatieve economie' in De Gaay Fortman. B.,
Economie en waarde, Alphen aan de Rijn, 1982. pp. 48-68.

6. TMS VII.iv.37.
7. TMS. Advertisement.
8. Vergelijk:

Adam Smith undoubtedly started with the purpose of giving to the world a complete
social philosophy.
(Bonar. J., Philosophy and Political Economy. 1922. p.149. geciteerd bij Hutchison, T.,
Before Adam Smith: The Emergence of Political Economy, 1662-1776, p. 414)

This is an economic work? It is far more than that; it is a history and criticism of all
European civilisation ... a philosophical work.
(Morrow. G., 'Adam Smith: Moralist and Philosopher' in Clark, J. (red.), Adam Smith,
1776-1926, Chicago, 1928, New York, 1966, p. 157)

... They [de Schotse school in het algemeen en Adam Smith in het bijzonder; JP] in the
eighteenth century thought of economics only as one chapter (not the most important)
in a general theory of society involving psychology and ethics, social and individual law.
politics, and social philosophy as well. This at least avoided the desintegration in thought,
the lack of communication in practice which we almost accept today, though some
deplore it without being able to do much about it.
(Macfie, A., The Individual in Society. Papers on Adam Smith, Londen, 1967, p. 16)

All who are familiar with Smith's life and writings recognize that he was a philosopher
by profession and that all his writings were conceived and executed as works of philos-
ophy.
(Lindgren, J., The Social Philosophy of Adam Smith. Den Haag. 1973. p. ix)

Smith hatte nichts Geringeres als eine umfassende Philosophie- oder Kulturgeschichte
der Menschheit zu schreiben geplant ... .
(Recktenwald, H.(red.), Adam Smith. Der Wohlstand der Nationen, Munchen, 1988. p.
xxxii)

9. De term moral philosophy refereert aan de driedeling: logica, natuurfilosofie en
rnoraalfilosofie. Bij Stewart treffen we de volgende beschrijving aan van Smith's
colleges in de rnoraalfilosofie:

'oo. His [Smith's; JP] course of lectures on this subject was divided into four parts.
The first contained Natural Theology; in which he considered the proofs of the being
and attributes of God. and those principles of the human mind upon which religion is
founded. The second comprehended Ethics, strictly so called. and consisted chiefly of
the doctrines which he afterwards published in his Theory of Moral Sentiments. In the
third part, he treated at more length of that branch of morality which relates to justice,
and which. being susceptible of precise and accurate rules, is for that reason capable of
a full and particular explanation.

'Upon this subject he followed the plan that seems to be suggested by Montesquieu;
endeavouring to trace the gradual progress of jurisprudence. both public and private. from
the rudest to the most refined ages, and to point out the effects of those arts which
contribute to subsistence, and to the accumulation of property, in producing correspondent
improvements or alterations in law and government. This important branch of his labours
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he also intended to give to the public; but this intention, which is mentioned in the
conclusion to the Theory of Moral Sentiments, he did not live to fulfil.

'In the last parts of his lectures, he examined those political regulations which are
founded, not upon the principle of justice, but that of expediency, and which are calcu-
lated to increase the riches, the power, and the prosperity of a state. Under this view,
he considered the political institutions relating to commerce, to finances, to ecclesiastical
and military establishments. What he delivered on these subjects contained the substance
of the work he afterwards published under the title of An Inquiry into the Nature and
Causes of the Wealth of Nations.
(EPS Stewart, I.lS-20)

Deze beschrijving is van Millar, eerst student bij Smith en later, als hoogleraar Recht,
diens coIl ega. Zie Ross, I., 'Introduction' bij Stewart, D., Account of the Life and
Writings of Adam Smith, Oxford, 1980, p. 266.

10. Terwijl ten tijde van de Renaissance de bevrijding uit de middeleeuwse feodale
samenlevingsstructuur vooral in herontdekken en terugkeer naar de idealen van de
klassieke oudheid werd gezocht, kenmerkte het streven naar vrijheid zich in de
Verlichting vee! meer door een zelfstandig ontwerpen en uitproberen van nieuwe
ordeningsconcepten. Zie onder meer Peperzak, A., 'Kan de verlichting ons verlich-
ten', Tijdschrift voor FiLosojie, jaargang 24, 1962, pp. 243-278; Gay, P., The
Enlightenment: An Interpretation, The Rise of Modem Paganism, New York,
196611977 en The Science of Freedom, New York, 1969/1977; Damton, R., 'The
social History of Ideas' in Damton, R., The Kiss of Lamourette: Reflections in
CuLturaLHistory, Londen, 1990, pp. 219-252.

II. Zie voor de verwijzing naar Durkheim: Zijderveld, A., De culturele factor. Een
cuLtuursociologische wegwijzer, 's-Gravenhage, 1983, p. 79.

12. Zie Polanyi, K., Okonomie und Gesellschaft, Frankfurt am Main, 1979, pp. 129-219.
13. Zie in deze bijvoorbeeld Euchner, W., Naturrecht und Politik bei John Locke,

Frankfurt am Main, 1969; Fink, H., Social Philosophy, Londen, 1981, pp. 6-54;
Manenschijn, G., MoraaL en Eigenbelang bij Thomas Hobbes en Adam Smith,
Amsterdam, 1979; Medick, H., Naturzustand und Naturgeschichte der biirgerlichen
Gesellschaft. Die Urspriinge der biirgerlichen Sozialtheorie als Geschichtsphilo-
sophie und Sozialwissenschaft bei Samuel Pufendorf, John Locke und Adam Smith,
Gottingen, 1973, pp. 40-171, en Myers, M., The Soul of Modem Economic Man.
Ideas of Self-Interest. Thomas Hobbes to Adam Smith, Londen, 1983.

14. Zie Zijderveld, A., De culturele factor. Een cultuursociologische wegwijzer, 's-Gra-
venhage, ]983, pp. 68-73.

15. Zie Zijderveld, A., De culturelefactor. Een cultuursociologische wegwijzer, 's-Gra-
venhage, 1983, pp. 72-73.

16. Schumpeter, 1., History of Economic Analysis, New York, 1954, onder meer p. 8.
Zie eveneens Hollander, S., The Economics of Adam Smith, Toronto, ]975, p. 6.

17. Schumpeter, J., History of Economic Analysis, New York, 1954, pp. 16 en 968. Zie
eveneens pp. 242 en 827:

'" the Cantillon-Quesnay tableau was the first method ever devised in order to convey
an explicit conception of the nature of economic equilibrium.... Smith ... and others all
struggled and fumbled for it, every one of them in his own way. But the discovery was
not fully made until Walras, whose system of equations, defining (static) equilibrium in
a system of interdependent quantities, is the Magna Charta of economic theory ...

... so far as pure theory is concerned, Walras is in my opinion the greatest of all
economists. His system of economic equilibrium, uniting, as it does, the quality of
'revolutjon~ry' creativeness with the quality of classical synthesis, is the only work by
an econonust that will stand comparison with the achievements of theoretical physics.
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...It is the outstanding landmark on the road that economics travels toward the status
of a rigorous or exact science and, though outmoded by now, still stands at the back of
much of the best theoretical work of our time.

De hoofdvragen van de economische analyse zijn volgens Schumpeter:
... how people behave at any time and what the economic effects are they produce by
so behaving;
(p.21)

Zie met betrekking tot Schumpeters visie op het object en de methode van de
economische analyse eveneens pp. 12, 15-16 en 20-21.

18. Idem, pp. 94, 122, 141, 182 en 185.
19. Idem, p. 189. Zie eveneens pp. 187, 308-309, 557 voetnoot 8, 918, 952, 999

voetnoot 1 en 1000 voetnoot 4.
20. Idem, pp. 51-52 en 143.
21. Idem, pp. 184-185. Zie eveneens noot 17.
22. Idem, p. 185.
23. Letwin, W., The Origin of Scientific Economics, Londen, 1963, pp. viii-ix en 227-

228.
24. Idem, pp. viii-ix en 227-228.
25. Zie bijvoorbeeld Letwin, W., The Origin of Scientific Economics, Londen, 1963, p.

225.
26. Millar, J., An Historical View of the English Government, deel n, Londen, 17871

1803, p. 429-43On:
'I am happy to acknowledge the obligations I feel myself under to this illustrious
philosopher, by having, at an early period of life, had the benefit of hearing his lectures
on the History of Civil Society, and of enjoying his unreserved conversation on the
same subject. The great Montesquieu pointed out the road. He was the Lord Bacon in
this branch of philosophy. Dr. Smith is the Newton'.
(geciteerd bij Ross, I. (red.), 'Dugald Stewart's Account of Adam Smith', in Wightman,
W., Bryce, J. en I. Ross (red.), Essays on Philosophical Subjects, Oxford, 1980, p. 275)

27. Vergelijk in deze Hutchison, T., 'Positive' Economics and Policy Objectives,
Londen, 1964,p. 25:

When Smith referred to political economy 'as a branch of the science of a statesman or
legislator; the emphasis was on the function of policy prescription, as it had been with
almost all his predecessors, whether natural law philosphers or practical pamphleteers.
The term 'science' had for Smith little of its modem methodological significance.

28. WN 1.viii.36.
29. Zie eveneens Hont, I. en M. Ignatieff, 'Needs and justice in the Wealth of Nations:

An Introductory Essay' in Hont, I. en M. Ignatieff (red.), Wealth and Virtue. The
Shaping of Political Economy in the Scottish Enlightenment, Cambridge, 1983, pp.
1-2.

30. Zie in deze Winch, D., 'Science and the Legislator: Adam Smith and After',
Economic Journal, jaargang 93, 1983, pp. 501-520.

31. Zie onder meer Fink, H., Social philosophy, Londen, 1981, pp. 6-15 en Stamm, V.,
Ursprlinge der Wirtschaftsgesellschaft, Frankfurt am Main, 1982, pp. 15-28.

32. Buchner, W., Naturrecht und Politik bei John Locke, Frankfurt am Main, 1979, pp.
14-42 en Fink, H., Social Philosophy, Londen, 1981, pp. 15-20.

33. Bij Thomas van Aquino respectievelijk artes productivae en artes pecuniativae
genoemd, aldus P. Frantzen in Overzicht van het economisch denken van de
oudheid tot heden, deel I, Antwerpen, 1973, p. 71.

34. Zie M. Beer, Early Britisch economics from XllIth. to the middle of the XVlllth.
century, Londen, 1938, pp. 15-45 en 229.
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35. Zie voor een uitvoeriger uiteenzetting over de ontbinding van de feodale samenle-
ving en produlctiewijze: Fink, H., Social philosophy, Londen, 1981, pp. 21-54;
Kittsteiner, H., Naturabstcht und Unsichtbare Hand, FrankfurtlM., 1980, pp. 105-
133, en Stamm, V., Urspriinge der Wirtschaftsgesellschaft, Frankfurt am Main,
1982.

36. Zie onder meer Hutchison, T., Before Smith: The Emergence of Political Economy,
1662-1776, Oxford, 1988, pp. 112-113,265-269,293-294,303-304 en 345-346, en
Hont, I. en M. Ignatieff, 'Needs and Justice in the Wealth of Nations: An Intro-
ductory Essay' in Hont, I. en M. Ignatieff (red.), Wealth & Virtue. The Shaping of
Political Economy in the Scottish Enlightenment, Cambridge, 1983, pp. 1-44.

37. Zie Letwin, W., The Origin of Scientific Economics, Londen, 1963. pp. 79-228 en
Hutchison, T .• Before Adam Smith: The Emergence of Political Economy, 1662-
1776, Oxford, 1988.

38. Geciteerd bij Hutchison, T .• Before Adam Smith: The Emergence of Political
Economy, 1662-1776. Oxford. 1988. p. 384.

39. Geciteerd bij Hutchison, T., Before Adam Smith: The Emergence of Political
Economy, 1662-1776. Oxford, 1988. p. 384. Zie eveneens pp. 4. 372 en 374.

40. Letwin, W., The Origin of Scientific Economics, Londen, 1963, pp. 79-228. Zie
eveneens KJant, J .• Het ontstaan van de staathuishoudkunde, Leiden, 1988.

41. Vergelijk TMS VIl.iii.I.2:
Human society, when we contemplate it in a certain abstract and philosophical light.
appears like a great. an immense machine, whose regular and harmonious movements
produce a thousand agreeable effects.

42. WN ll.iii.28.
43. WN Lii.2.
44. WN IV.ii.9.

Zie eveneens
This frugality and good conduct, ...•is upon most occasions. it appears from experience.
sufficient to compensate, not only the private prodigality and misconduct of individuals.
but the publick extravagance of government. The uniform, constant, and uninterrupted
effort of every man to better his condition, the principle from which publick and
national, as well as private opulence is originally derived. is frequently powerful enough
to maintain the natural progress of things toward improvement. in spite both of the
extravagance of government. and of the greatest errors of administration. Like the
unknown principle of animal life. it frequently restores health and vigour to the constitu-
tion, in spite, not only of the disease, but of the absurd prescriptions of the doctor.
(WN TI.iii.31)

... The natural effort of every individual to better his own condition, when suffered to
exert itself with freedom and security, is so powerful a principle. that it is alone, and
without any assistance. not only capable of carrying on the society to wealth and
prosperity, but of surmounting a hundred impertinent obstructions with which the folly
of human laws too often incumbers its operations; though the effect of these obstructions
is always more or less either to encroach upon its freedom, or to diminish its security.
(WN IV.v.b.43)

45. Letwin, W., The Origins of Scientific Economics, Londen, 1963. p. 225:
It was Smith who taught Bastiat to speak of the 'social mechanism', Cairnes to analyse
Ricardo's work as an exercise in mechanistic explanation, and Jevons to describe the
science of economics as the 'mechanics of self-interest'.

46. Zie over Nicole (1625-1695), Child (1630-1699), Locke (1632-]704), Pufendorf
(1632-]694). North (1641-1691), Boisguilbert (1646-1714), Mandeville (1671-
1733), Condillac (1715-1780), Steuart (1713-1780), Galiani (1728-1787), Beccaria
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(1735-1794), Verri (1728-1797) onder meer Schumpeter, J., History of Economic
Analysis, New York, 1954, Letwin, W., The Origins of Scientific Economics,
Londen, 1963 en Hutchison, T., Before Smith: The Emergence of Political Econo-
my, 1662-1776, Oxford, 1988.

47. Zoals eerder is aangegeven, wordt bij de walrasiaanse algemene evenwichtstheorie
gerefereerd aan de gangbare interpretatie, die door Schumpeter verwoord is in de
History of Economic Analysis, New York, 1959, pp. 998-1026. Vergelijk in deze
Tobin, J., 'Theoretical Issues in Macroeconomics' in Feiwel, G. (red.), Issues in
Contemporary Macroeconomics and Distribution, Londen, 1985, in het bijzonder
pp. 105-107.

48. Voorbeelden van laatstgenoemde passages zijn: (1) de historisch-maatschappelijk
georienteerde beschouwingen van boek Ill, (2) de uitspraak dat aan handel niet de
functioneel-rationele afweging van voor- en nadelen door de betrokken actoren ten
grondslag ligt, maar dat handel begrepen moet worden als een manifestatie van de
natuurlijke drang van mensen elkaar te overtuigen, om met elkaar in een voortdu-
rend proces van uitwisseling te staan, en (3) de steeds weer terugkerende opmerking
dat het uiteindelijk bij het economisch handelen niet om het nut maar om de eer en
de waardering van anderen gaat. Zie met betrekking tot voorbeeld (2):

This division of labour, from which so many advantages are derived, is not originally
the effect of any human wisdom, which foresees and intends that general opulence to
which it gives occasion. It is the necessary, though very slow and gradual consequence
of a certain propensity in human nature which has in view no such extensive utility; the
propensity to truck, barter, and exchange one thing for another.
(WN I.ii.l)

Zoals de redacteurs van The Wealth of Nations in voetnoten opmerken, komt dit
punt eveneens op verschillende plaatsen in de Lectures of Jurisprudence aan bod;
bijvoorbeeld

We cannot imagine this to have been an effect of human prudence.
(U(B) 218)

The real foundation of it is that principle to perswade which so much prevails in human
nature.
(U(B) 221)

Zie met betrekking tot voorbeeld (3) onder meer:
With regard to misconduct, the number of prudent and succesful undertakings is every
where much greater than that of injudicious and unsuccessful ones. After all our
complaints of the frequency of bankruptcies, the unhappy men who fall into this
misfortune make but a very small part of the whole number engaged in trade, and all
other sorts of business; not much more than one in a thousand. Bankruptcy is perhaps
the greatest and most humiliating calamity which can befal an innocent man. The greater
part of men, therefore, are sufficiently careful to avoid it. Some, indeed, do not avoid
it; as some do not avoid the gallows.
(WN ll.iii.29)

49. Zie eveneens Hont, I. en M. Ignatieff, 'Needs and Justice in the Wealth of Nations:
An. Introductory Essay' in Hont, I. en M. Ignatieff (red.), Wealth & Virtue. The
Shaping of Political Economy in the Scottish Enlightenment, Cambridge, 1983. pp.
1-44.

50. Enkele citaten uit de Digression concerning the Com Trade and Com Laws van
The Wealth of Nations (WN IV.v.b) mogen dit standpunt illustreren:

I cannot conclude this chapter concerning bounties, without observing that the praises
which have been bestowed upon the law which establishes the bounty upon the exporta-
tion of com, and upon that system of regulations which is connected with it, are
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altogether unmerited. A particular examination of the nature of the com trade, and of
the principal British laws which relate to it, will sufficiently demonstrate the truth of this
assertion. The great importance of this subject must justify the length of the digression.
(WN IV.v.b.l)

Whoever examines, with attention, the history of the dearths and famines which have
afflicted any part of Europe, during either the course of the present or that of the two
preceding centuries, of several of which we have pretty exact accounts, will find, I
believe, ... that a famine has never arisen from any other cause but the violence of
government attempting, by improper means, to remedy the inconveniences of a dearth.
(WN IV.v.b.5)

The unlimited, unrestrained freedom of the com trade, as it is the only effectual preven-
tative of the miseries of a famine, so it is the best palliative of the inconveniencies of
a dearth; for the inconveniencies of a real scarcity cannot be remedied; they can only
be palliated. No trade deserves more the full protection of the law, and no trade requires
it so much; because no trade is so much exposed to popular odium.
(WN IV.v.b.7)

That system of laws, therefore, which is connected with the establishment of the bounty,
seems to deserve no part of the praise which has been bestowed upon it. The improve-
ment and prosperity of Great Britain, which has been so often ascribed to those laws,
may very easily be accounted for by other causes. That security which the laws in Great
Britain give to every man that he shall enjoy the fruits of his own labour, is alone
sufficient to make any country flourish, notwithstanding these and twenty other absurd
regulations of commerce; and this security was perfected by the revolution, much about
the same time that the bounty was established.
(WN IV.v.b.43)

51. Hont, I. en M. Ignatieff, 'Needs and Justice in the Wealth of Nations: An Introducto-
ry Essay' in Hont, I. en M. Ignatieff (red.), Wealth & Virtue. The Shaping 0/ Politi-
cal Economy in the Scottish Enlightenment, Cambridge, 1983, pp. 1-44.

52. Zie voor een goed begrip van Smith's utopia WN IV.ii.43-44:
To expect, ... , that the freedom of trade should ever be entirely restored in Great Britain,
is as absurd as to expect that an Oceana or Utopia should ever be established in it. Not
only the prejudices of the publick, but what is much more unconquerable, the private
interests of many individuals, irresistable oppose it. Were the officers of the army to
oppose with the same zeal and unanimity any reduction in the number of forces. with
which master manufacturers set themselves against every law that is likely to increase
the number of their rivals in the home market; were the former to animate their soldiers,
in the same manner as the latter enflame their workmen, to attack with violence and
outrage the proposers of any such regulation; to attempt to reduce the army would be
as dangerous as it has now become to attempt to diminish in any respect the monopoly
which our manufacturers have obtained against us. This monopoly has so much increased
the number of some particular tribes of them, that, like an overgrown standing army, they
have become formidable to the government, and upon many occasions intimidate the
legislature. The member of parliament who supports every proposal for strengthening
this monopoly, is sure to acquire not only the reputation of understanding trade. but great
popularity and influence with an order of men whose numbers and wealth render them
of great importance. If he opposes them. on the contrary, and still more if he has great
auth~rity enough to be able to thwart them, neither the most acknowledged probity. nor
the highest rank. nor the greatest publick services can protect him from the most infamous
abu~e and detraction. from personal insults, nor sometimes from real danger. arising from
the Insolent outrage of furious and disappointed monopolists.
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The undertaker of great manufacture who, by the home markets being suddenly laid
open to the competition of foreigners, should be obliged to abandon his trade, would no
doubt suffer very considerably. That part of his capital which had usually been employed
in purchasing materials and in paying his workmen, might, without much difficulty,
perhaps, find another employment. But that part of it which was fixed in workhouses,
and in the instruments of trade, could scarce be disposed of without considerably loss.
The equitable regard, therefore, to his interest requires that changes of this kind should
never be introduced suddenly, but slowly, gradually, and after a very long warning. The
legislature, were it possible that its deliberations could always directed, not by the
clamorous importunity of partial interests, but by an extensive view of the general good,
ought upon this very account, perhaps, to be particularly careful neither to establish any
new monopolies of this kind, nor to extend further those which are already established.
Every such regulation introduces some degree of real disorder into the constitution of
the state, which it will be difficult afterwards to cure without occasioning another dis-
order.

53. Zie met betrekking tot die twee verschillende stromingen in het moderne economi-
sche denken Letwin, W., The origins of scientific economics, Londen, 1963, in het
bijzonder pp. 79-98 en 207-228, en Hutchison, T., Before Adam Smith: The Emer-
gence of Political Economy, 1662-1776, Oxford, 1988, pp. to, 73, 215-218 en 280-
289.

54. Zie voor een uitvoeriger uiteenzetting Letwin, W., The Origins of Scientific Econo-
mics, Londen, 1963, o.a. pp. 79-146 en 182-228.

55. Goudzwaard, B., Kapitalisme en vooruitgang; Assen, 1978, p. 25.
56. WN IV.ii.9.
57. Volgens Schumpeter was Smith Diet primair in het probleem van waarde gemteres-

seerd.
What he wanted was a price theory by which to establish certain propositions that do
not require going into the background of the value phenomenon at all. Evidently this
was also Marshall's opinion.
(Schumpeter, J., History of Economic Analysis, New York, 1954, p. 309)

Schumpeter ziet overeenkomsten met Marshall:
... we ... get a glimpse of Marshall's distinction between short-run and long-run pheno-
mena, A. Smith's market price being essentially a short-run phenomenon, his 'natural
price' a long-run phenomenon - Marshall's long-run normal.
(Schumpeter, J., History of Economic Analysis, New York, 1954, pp. 308-309)

Vanuit de gangbare economisch-wetenschappelijke optiek is het overigens niet
tegenstrijdig om Smith's analyse als een walrasiaanse algemene evenwichtstheorie
in nueleo op te vatten en tegelijkertijd Smith's waardeleer als een anticipatie op
Marshalls prijstheorie te zien. Marshalls economische analyse wordt namelijk
eveneens conform de walrasiaanse optiek ge'interpreteerd. Een voorbeeld van deze
benadering van Marshalls analyse treffen we aan in Blaug, M., Economic Theory
in Retrospect, Cambridge, 1985, p. 585.

58. Zie Schumpeter, J., History of Economic Analysis, New York, 1959, pp. 188-189
en 307-311. Hoewel Schumpeter Smith's behandeling van het vraagstuk van waarde
en prijzen bekritiseert, interpreteert hij de betreffende passages van The Wealth of
Nations welwillend in de richting van het eigentijdse economisch-wetenschappelijke
dcnken.

Een auteur als Kauder neemt een geheel ander standpunt in. Kauder kritiseert
Smith scherp wegens de uitspraken in The Wealth of Nations die van een objectieve
waardeleer zouden getuigen. Smith zou door die uitspraken de economische analyse
in Engeland op een dwaalspoor hebben gezet. Het zou zelfs tot de tweede helft van
de negentiende eeuw duren, alvorens het Engelse onderzoek op het gebied van
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prijs- en waardevonning het niveau van v66r Smith weer zou bereiken, aldus
Kauder in A History of Marginal Utility Theory, New York, 1965, p. 28. Zie
eveneens Peil, J., 'A New Look at Adam Smith', in International Journal of Social
Economics, jaargang 16, 1989, p. 68.

59. Schumpeters History of Economic Analysis bevat overigens passages die onbedoeld
een aanwijzing voor herinterpretatie van Smith's kijk op waarde bevatten. Zoals uit
de onderstaande citaten blijkt, behandelt Smith in zijn waardetheorie een geheel
ander vraagstuk dan gebruikelijk is.

... what was A. Smith's theory of value in the narrow sense of the phrase, meaning his
views on the problem of causal explanation of the phenomenon of value? ...

... On the one hand, A. Smith declares there [WN I,iv; JP] that he is going to inquire
into the rules which 'men naturally observe in exchanging' goods 'either for money or
for one another.' This means that he was not primarily interested in the problem of
value in the sense just defined. What he wanted was a price theory by which to establish
certain propositions that do not require going into the background of the value phenome-
non at all.... On the other hand, having distinguished value in use and value in ex-
change, he dismisses the former by pointing to what was called above the 'paradox of
value' - which he did believe to be a bar to progress on this line - ...
(Schumpeter, J., History of Economic Analysis, Londen, 195411972, p. 309)

Moet het feit dat Smith waarde in termen van prijzen wil behandelen, wel uitgelegd
worden als een behandeling van het waardevraagstuk in de traditionele betekenis
van het woord, namelijk hoe moet waarde herleiden worden tot het denken of het
handelen van strikt individueel opgevatte actoren? In de hoofdstukken IV en V van
onze studie zal blijken, dat de interpretatie van waarde in termen van prijzen en
ruilwaarde strookt met Smith's opvatting dat normen en waarden altijd sociaal zijn,
in de zin dat zij gegrond zijn in de comrnunicatie en de concurrentie die mensen
met elkaar onderhouden, gegeven hun natuurlijke neiging tot mutual sympathy,
d.w .z. de neiging om de ander te erkennen en te waarderen alsmede zelf bij die
ander waardering en erkenning te krijgen.

60. Zie Hutchison, T., Before Adam Smith: The Emergence of Political Economy, 1662-
1776, Oxford, 1988, pp. 192-199 en 322.

61. Hutchison, T., Before Smith: The Emergence of Political Economy, 1662-1776,
Oxford, 1988, p. 100:

... through Gershom Carmichael and Frances Hutcheson in Glasgow, Pufendorf s formula-
tion of the economic concepts of the natural-law analysis passed on to Smith; while
through Jean-Jacques Burlarnaqui (an almost exact contemporary of Hutcheson) they
passed to Auguste Walras, and so to his son Leon.

62. Hutchison:
Burlamaqui's analysis of value and price should have helped to keep alive in France the
Pufendorfian, natural-law tradition on the subject. ... More than half a century later,
however, Auguste Walras was to complain, in his De La nature de la richesse et de
l'origine de fa valeur (1831), of the eclipse of the natural-law theory of Pufendorf and
Burlarnaqui,
... Walras (senior) proceeded to explain:

"The doctrine, which I am about to present to my readers on the nature of wealth and
~e origin of valu~, is so little new or modern, that it has been set out a long time ago
In a work on public law, written in French and published on the frontiers of France. I
wish to mention the Elements du droit naturel, by Burlamaqui."

Augus~e Walras then went on to give a more than two-page quotation, much of which
we have Just reproduced. He then concluded with the claim that this passage from
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Burlamaqui 'is irrefutable. The reflections it contains are strikingly correct'. It provided
a triumphant answer to J.B. Say:

"After having read this passage, there is only one question to ask. How did such a
doctrine remain buried in treatise of natural law? Why has it not already passed into the
writings of economists? It would have produced the most valuable fruit.

But I am saying that the doctrine of Burlamaqui is mine .... "

Subsequently, Auguste's son Leon was to complain that, while the English classical
solution of Smith, Ricardo, and McCulloch, which traced the origin of value to labour
was 'too narrow' , the solution of Condillac and J.B. Say, in terms of utility, was too
broad. The correct solution was 'that of Burlamaqui and my father' - and he migth, of
course, have added, of Pufendorf and Francis Hutcheson (though hardly, in The Wealth
of Nations, of Adam Smith). Leon then proceeded to re-quote from his father's quotation
of Burlamaqui's chapter II (see 1954. 203-4).
(Hutchison, T., Before Adam Smith: The Emergence of Political Economy, 1662-1776.
Oxford, 1988, pp. 323-324)

63. TMS VII.iii.I-4. In de hoofdstukken III en IV zal Smith's standpunt verder worden
uitgewerkt.

64. Hutchison, T., Before Adam Smith: The Emergence of Political Economy, 1662-
1776, Oxford, 1988, pp. 362-366 en 378.

65. Idem, p. 378.
66. Idem, p. 364.
67. Idem, p. 378.
68. Hutchison:

In breaking, ..., with the treatment of Pufendorf and Hutcheson, Smith both diminished
or excluded the element of subjectivity and confused the relationship between utility and
demand. Alfred Marshall's judiciuos conclusion seems unavoidable: 'Adam Smith makes
himself the judge of what is useful to other people and introduces unnecessary confu-
sion' ....

It is not the case, ..., that Smith clearly and categorically put forward a general labour
theory of exchange value. He did not. Nor did he entirely omit either the demand side,
or the subjective element ... But his unhappy, tiresome, and awkward treatment of value-
in-use, together with his introduction of a labour element both in the measurement of
value and in the simplest case of exchange value, had confusing consequences which
were very important for the subsequent history of value theory.
(Hutchison, T., Before Adam Smith: The Emergence of Political Economy, 1662-1776,
Oxford, pp. 364-365)

69. Zie eveneens noot 59.
70. Vergelijk in deze Medick, H., Naturzustand und Naturgeschichte der biirgerlichen

Gesellschaft, Gottingen, 1973, 146-151. Omdat het werk van respectievelijk Grotius,
Pufendorf, Locke en Hutcheson niet het directe onderwerp van deze studie vormen,
wordt in deze paragraaf hoofdzakelijk van secundaire literatuur gebruik gemaakt.

71. Zie eveneens p. 49.
72. Zie Euchner, W., Naturrecht und Politik bei John Locke, Frankfurt am Main, 1969,

pp. 16, 19, 21-23, 29-31 en 37.
73. Een verwijzing naar de lex aetema inzake de natuurwet treffen we in Grotius' De

jure belli ac pacis niet meer aan. Door kennis te nemen van de menselijke natuur
kan de mens met zijn eigen, autonome rede vaststellen welke de principes van het
natuurrecht zijn.
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Immers, de eerste beginselen van dit recht zijn voor wie goed observeert op zichzelf
zonneklaar en overduidelijk, bijna zoals de waarnemingen van onze zintuigen,

aldus Grotius. Zie Eijffmger, A. en B. Vermeulen, Hugo de Groot. Denken over
oorlog en vrede, 'Prolegomena', § 39, Baarn, 1991. Vergelijk Euchner, W., Natur-
recht und Politik bei John Locke, Frankfurt am Main, 1969, p. 23.

74. Groot, H. de, Eijffinger, A. en B. Vermeulen, Hugo de Groot. Denken over oorlog
en vrede, 'Prolegomena', § 11, Baarn, 1991:

AI hetgeen ik tot nu toe heb gezegd, zou in zekere zin zijn geldigheid behouden, zelfs
wanneer ik erkende - wat ik niet kan erkennen zonder de zwaarste zonde te begaan -
dat er geen God is of dat Hij zich om de menselijke aangelegenheden niet bekommert.

Vergelijk Fortuin, H., De Natuurlijke Grondslagen van De Groot's Yolkenrechi, 's
Gravenhage, 1946, p. 119; Vermeulen, B., 'God, wil en rede in Hugo de Groots
natuurrecht', Wijsgerig Perspectief, jaargang 23, 1982, pp. 86-87; enEijffinger, A.
en B. Vermeulen, Hugo de Groot. Denken over oorlog en vrede, Baam, 1991, p.
24.

75. De omschrijving van de lex indicativa en de lex praescriptiva is ontleend aan
Vermeulen, B., 'God, wil en rede in Hugo de Groots natuurrecht', Wijsgerig
Perspectief, jaargang 23, 1982, p. 57.

76. Grotius' rationalistische interpretatie van de natuurlijke orde en het natuurrecht
spoort met de veelvuldig vastgestelde affiniteit van Grotius met de leer der stoicij-
nen. Zie Fortuin, H., De natuurrechtelijke grondslagen van De Groot's Yolkenrecht,
's Gravenhage, 1946, pp. 106-122 en Eijffinger, A. en B. Vermeulen, Hugo de
Groot. Denken over oorlog en vrede, Baarn, 1991, p. 26.

77. Grotius licht de gemeenschapszin van de mens in De jure belli ac pacis ais voigt
toe:

ik bedoel zijn behoefte aan een geregeld, vreedzaam en op zijn intelligentie afgestemd
samenleven met zijn soortgenoten, een eigenschap die de stoici oikeioosis noemden.
Derhalve kan ik de bewering dat de natuur en ieder dierlijk wezen op eigenbelang
gericht zijn, z6 algemeen gesteld, niet onderschrijven.
(Eijffinger, A. en B. Vermeulen, Hugo de Groot. Denken over oorlog en vrede, 'Prole-
gomena', § 6, Baarn, 1991)

Zie eveneens de volgende uitspraak:
Daarom is strikt genomen niet juist wat niet aileen door Carneades, maar ook door
anderen wordt beweerd: 'het nut is als de moeder van recht en billijkheid'. Want de
moeder van het natuurrecht is de menselijke natuur zelf, die het ons, zelfs indien wij
niet cen behoefte zouden gevoelen, zou ingeven naar een onderling gemeenschap te
steeven.
(idem, 'Prolegomena', § 16)

Grotius noemt naast de gemeenschapszin het menselijk verstand als de uiteindelijke
instantie die het individu de kennis van de algemene gedragsregels verschaft
alsmede hem tot het naleven van die regeIs aanspoort:

... uit het feit dat deze [de volwassen mens; JPJ in staat is onder gelijke omstandigheden
gelijk te reageren, vaIt op te maken dat hij naast deze opmerkelijke gemeenschapszin
- waarvoor hem als enige onder de levende wezens ook een bijzonder rniddel ter
beschikking staat, namelijk de taal - ook het vermogen bezit te begrijpen en te handelen
volgens algemene regels, aangezien hetgeen met dit vermogen samenhangt niet gemeen-
schappeJijk is aan aile levende wezens, maar specifiek is voor de menselijke natuur.

Deze zorg voor de gemeenschap, die ik nu globaal heb geschetst en die past bij het
menselijk verstand, vormt de bron voor dat recht, dat in eigenlijke zin als zodanig mag
worden aangemerkt. Daartoe behoort het gebod zich niet te vergrijpen aan andermans
bezit en de verplichting dat wanneer wij iets van een ander hebben of daaruit winst
verkregen hebben, wij dit teruggeven; veeder de verplichting tot het nakomen van
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beloften, bet vergoeden van schade door schuld veroorzaakt en bet toepassen van de
verdiende straf onder de mensen.
(idem, 'Prolegomena', § 7-8)

Zoals gezegd, staat Grotius in zijn visie op de gemeenschapszin dichter bij de
stoi'cijnen dan bij Aristoteles. De gemeenschapszin heeft namelijk bij Grotius een
meer universeel karakter. Hij overschrijdt de grenzen van de eigen samenleving en
verenigt alle individuen in cen wereldgemeenschap. Omdat de gemeenschapszin als
een bron van het natuurrecht wordt gezien, overstijgt Grotius's natuurrecht de
grenzen van de eigen staat. In Grotius' visie op het natuurrecht ligt besloten dat aIle
individuen als leden van cen wereldgemeenschap worden gezien en dat de afzonder-
lijke staten aan een omvattend rechtsverband worden onderworpen (Idem, pp. 26-
27, 154) Euchner onderstreept het verschil met Aristoteles' visie op het natuurrecht
door ten aanzien van die laatste visie op te merken:

... das Naturrecht ist den Sitten und Satzungen der Polis immanent; es transzendiert sie
nieht.
(Buchner, W., Naturrecht und Politik bei John Locke, Frankfurt am Main, 1969, p. 34)

De uitspraak van Euchner attendeert eveneens op een ander aspect van Grotius'
denken over natuurreeht. Zoals het citaat aangeeft, kan volgens Aristoteles het
natuurrecht niet los van de concrete zeden en instituties van een samenleving
worden gezien; het is daaraan immanent (Euchner, W., Naturrecht und Politik bei
John Locke, Frankfurt am Main, p. 34 en Medick, H., Naturzustand und Naturge-
schichte der biirgerlichen Gesellschaft. Die Urspriinge der biirgerlichen Sozialtheo-
rie als Geschichtsphilosophie und Sozialwissenschaft be; Samuel Pufendorf, John
Locke undAdam Smith, Gottingen, 1973, p. 31). Grotius deelt met de stoicijnen niet
aIleen de kosmopolitische gemeenschapszin, maar ook de rationaIistische orientatie
op gedrag en rechtsregels, waardoor het natuurrecht in zijn leer naar een aIle
samenlevingen transcenderend, abstract-rationalistisch recht neigt.

78. Thomas van Aquino had bij de vernieuwing van de scholastieke moraalfilsofie in
de dertiende eeuw meer ruimte aan het subjectieve aspect van het menselijk hande-
len gegeven dan voorheen gebruikelijk was zonder daarbij de idee los te laten dat
de mens een sociaal wezen was, waarmee bedoeld werd dat de mens slechts in de
context van de menselijke gemeenschap tot zijn recht kwam. Thomas van Aquino
zag de mens dus nog weI primair als lid van de menselijke gemeenschap, zodat
deze te zamen met de anderen een onvoorwaardelijk recht had op een aandeel in
de wereld om de basisbehoeften te kunnen bevredigen. Daamaast had echter de
onderkenning van het subjectieve element in de mens hem tot het inzicht gebracht
dat individualisering van bezit en passende verankering in een eigendomswetgeving
eveneens bij de menselijke natuur aansloot. Thomas van Aquino achtte een dergelij-
ke verdeling van de wereld zelfs wenselijk, omdat een gewaarborgd, individueel
bezit een goed beheer van de wereld bevorderde, wat allen tot voordeel zou
strekken (Hont, I. en M. Ignatieff, 'Needs and Justice in the Wealth of Nations: An
Introductory Essay' in Hont, I. en M. Ignatieff (red.), Wealth & Virtue. The Shaping
of Political Economy in the Scottish Enlightenment, Cambridge, 1983, pp. 26-27).

Hoewel Grotius in beginsel dezelfde benadering van het eigendomsrecht aIs
Thomas van Aquino hanteerde, treffen we bij hem Diet meer de complementariteit
van distributieve en commutatieve rechtvaardigheid aan, die zo kenmerkend voor
Thomas van Aquino was geweest. De verklaring hiervoor ligt in de omstandigheid
dat Grotius de mens niet meer primair vanuit de samenleving begreep. De mens
was bij hem aI een autonoom individu geworden, zij het met een aangeboren
gezelligheidsdrang en met een faculteit, namelijk de rede, die zicht bood op de
natuurlijke orde. Grotius wenste dan ook Diet meer de term eigendom in de oude,
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meerduidige betekenis te banteren en drong erop aan de term voortaan slechts te
gebruiken in de modeme betekenis van exclusieve zeggenschap over zaken; dit was
overigens, zoals hij zelf opmerkte, gebeel in overeenstemming met de eigentijdse
ontwikkelingen (Eijffmger, A. en B. Vermeulen, Hugo de Groot. Denken over
oorlog en vrede, 'Het Recht van Oorlog en Vrede', 1.1. § X.4 en I.I1. §1.5, Baam,
1991).

Grotius meende de spanning tussen de commutatieve en de distributieve recht-
vaardigheid op te lossen door de commutatieve rechtvaardigheid, overeenkosmtig
de nieuwe visie op de mens, naar voren te halen en de actualiteit van de distribu-
tieve rechtvaardigheid tot uitzonderingssituaties te reduceren (Hont, I. en M.
Ignatieff, 'Needs and Justice in the Wealth of Nations: An Introductory Essay' in
Hont, I. en M. Ignatieff (red.), Wealth & Virtue. The Shaping of Political Economy
in the Scottish Enlightenment, Cambridge, 1983, pp. 29-30). Naar het oordeel van
Grotius hadden de behoeftigen slechst ten tijde van extreme schaarste het recht
bezit te nemen van andermans eigendom. Ten tijde van de schaarste viel men, in
de opvatting van Grotius, als het ware terug op de oorspronkelijke toestand waarin
de wereld nog collectief eigendom was. De vrijhandel die in de visie van Grotius
eveneens een afgeleide van de natuurwet was en dus slechts aan de vereffenende
rechtvaardigheid onderworpen diende te zijn, mocht dan door de overheid voor een
produkt als graan aan banden worden gelegd en zelfs helemaal verboden worden
ten behoeve van een directe ditributie onder de beboeftigen (Hont, I. en M. Igna-
tieff, 'Needs and Justice in the Wealth of Nations: An Introductory Essay' in Hont,
I. en M. Ignatieff (red.), Wealth & Virtue. The Shaping of Political Economy in the
Scottish Enlightenment, Cambridge, 1983, p. 29).

79. Zie Euchner, W., Naturrecht und Politik bei John Locke, Frankfurt am Main, 1969,
pp. 17-18: Medick, H., Naturzustand und Naturgeschichte der biirgerlichen Ge-
sellschaft. Die Ursprunge der biirgerlichen Sozialtheorie als Geschichtsphilosophie
und Sozialwissenschaft bei SamueL Pufendorf John Locke und Adam Smith, Gouin-
gen, 1973, p. 37, en Wieacker, F. von, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, Gottin-
gen, 1976, pp. 270-312.

80. Zie Eucbner, W., Naturrecht und Politik bei John Locke, Frankfurt am Main, 1969,
pp. 17-23-25.

81. Zie Medick, H., Naturzustand und Naturgeschichte der burgerlichen Gesellschaft.
Die Urspriinge der biirgerlichen Sozialtheorie aIs Geschichtsphilosophie und
Sozlalwissenschaft bei Samuel Pufendorf, John Locke und Adam Smith, Gottingen,
1973, pp. 52-57.

82. Idem, pp. 53 en 57.
83. Zie Hont, I. en M. Ignatieff, 'Needs and Justice in the Wealth of Nations: An

Introductory Essay' in Hont, I. en M. Ignatieff (red.), Wealth & Virtue. The Shaping
of Political Economy in the Scottish Enlightenment, Cambridge, 1983, p. 32 met
betrekking tot Pufendorf, Law of Nature, 4.4.2, 4.4.14, en 4.6.6:

... Pufendorf had to explain both how individuation had occurred and whether it was
consistent with God's original intentions when he granted the world to man's use. In
thinking through these questions, Pufendorf made use of a distinction developed by the
Spanish Jesuit Suarez between 'preceptive' and 'permissive' natural law..... Pufendorf
reduced the range of preceptive natural law to a minimum: 'no man should hurt
an~~~r', and no man should take what rightly belonged to another. Man had the liberty
to ml~ate .s~ch ~onns of individuation as were consonant with these precepts.

This distinction between 'preceptive' and 'permissive' natural law entailed a re-
thinking of the nature of God's initial grant of the world to mankind. Using these
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concepts, Pufendorf argued that the 'donation of God, described in the Sacred Scriptures,
set forth not a definite fonn of dominion, but only an indefinite right to apply things to
uses which are reasonable and necessary'. Accordingly, in the beginning, things were
lying '''open to any and every person", in the same sense [that] such things are said to
be nobody's, more in a negative than a positive sense; that is, they are not yet assigned
to a particular person'. In the beginning, therefore, the world belonged to the community
of mankind, but it was no one's in particular; it belonged neither to an individual Adam,
nor to a primitive group of man. It was in a 'negative' rather than in a 'positive'
community, to use Pufendorf's terminology.

Zie eveneens Medick, H., Naturzustand und Naturgeschichte der burgerlichen Ge-
sellschaft. Die Urspriinge der biirgerlichen Sozialtheorie als Geschichtsphilosophie
und Sozialwissenschaft bei Samuel Pufendorf, John Locke und Adam Smith, Gottin-
gen, 1973, pp. 77-79, noot 51.

84. Enkele uitspraken van Locke, ontleend aan Stark, W., The Ideal Foundations of
Economic Thought, Londen, 1944, pp. 4,5, en 8:

Nature ... has put into man a desire of happiness, and a aversion to misery: these indeed
are innate practical principles, which (as practical principles ought) do continue constant-
ly to operate and influence all our actions without ceasing: these may be observed in all
persons and all ages, steady and universal; but these are inclinations of the appetite to
good, not impressions of truth on the understanding.
(Locke, J., An Essay on Human Understanding,l.iii.3)

Things are good or evil, only in reference to pleasure or pain. That we call good, which
is apt to cause or increase pleasure, or diminish pain in use; or else to procure or
preserve us the possession of any other good, or absence of any evil. And on the
contrary, we name that evil, which is apt to produce or increase any pain, or diminish
any pleasure in us; or else to procure us any evil or deprive us of any good.
(Locke, J., An Essay on Human Understanding,II.xx.2)

... the principal exercise of freedom is to stand still, open the eyes, look about, and take
a view of the consequence of what we are going to do, as much as the weight of the
matter requires.
(Locke, J., An Essay on Human Understanding, II.xxi.67)

... were we determined by any thing but the last result of our minds, judging of the good
or evil of any action, we were not free: thc very cnd of our freedom being, that we may
attain the good we choose. And therefore every man is put under a necessity by this
constitution, as an intelligent being, to be determined in willing by his own thought and
judgment what is best for him to do.
(Locke, J., An Essay on Human Understanding, II.xxi.48)

Zie eveneens Euchner, W., Naturrecht und Politik bei John Locke, Frankfurt am
Main, 1969, pp. 92-109 en Medick, H., Naturzustand und Naturgeschichte der
biirgerlichen Gesellschaft, Gottingen, 1973, pp. 69-72.

85. Zie Medick, H., Naturzustand und Naturgeschichte der biirgerlichen Gesellschaft.
Die Urspriinge der biirgerlichen Sozialtheorie als Geschichtsphilosophie und
Sozialwissenschaft bei Samuel Pufendorf, John Locke und Adam Smith, Gottingen,
1973, pp. 75-87.

86. Bij Grotius waren natuurwet, natuurlijke orde en natuurrecht nog complementen van
elkaar, zoals aan de hand van diens opvattingen over het natuurlijk recht op eigen-
dom is gei1lustreerd.

87. Eerder is Grotius' denken over mens en maatschappij, ter benadrukking van de
vemieuwing ten opzichte van de scholastiek, als rationalistisch gekenschetst, Ter
volledigheid zij hier opgemerkt dat het abstract-rationalisme van Pufendorf Grotius
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vreemd was. Grotius noemde, in overeenstemrning met het algemene streven naar
autonomie in denken en handelen, de rede weI als de bron en de Iegitimatie van
kennis omtrent natuurwet. Ben systematische behandeJing vond echter pas bij
Pufendorf plaats. Grotius beperkte zich tot exemplarische voorbeelden, situatieschet-
sen en fragmenten uit klassieke teksten. Zie Wieacker, F. von, Privatrechtsgeschich-
te der Neuzeit, Gottingen, 1967, pp. 275 en 289 alsmede Eyffinger, A. en B.
Vermeulen, Hugo de Groot. Denken over oorlog en vrede, Baarn, 1991, pp. 21-22.

88. Dunn, J., Locke, Oxford, 1984, p. 84. Zie verder:
But God had shown all men how he wished them to live by proclaiming to them the law
of faith through the Messiah Jesus. ... Jesus himself proclaimed the law of faith,
demanding obedience and promising salvation in return (R 71-5, Will 466) .
... Faith is a form of trust, not against reason, but beyond reason, but beyond reason. It
demands effort (which is why infidelity can be a sin). But it makes truly open to every
man the opportunity to live a good life.
This is not an inspiring conclusion to a philosophical quest that had covered three and
a half decades. There is no reason to believe that Locke himself regarded it with
enthusiasm; and he would scarcely have been happy to espouse it from the outset.
(Dunn, J., Locke, Oxford, 1984, pp. 84-85)

Zie eveneens Dunn, J., 'From Applied Theology to Social Analysis: The Break
between John Locke and the Scottish Enlightenment' in Hont, I. en M. Ignatieff
(red.), Wealth & Virtue, Cambridge, 1983, pp. 119-137, en Euchner, W., Naturrecht
und Politik bei John Locke, Frankfurt am Main, 1969, pp. 157-172.

89. Zie bijvoorbeeld Hutcheson, F., 'An Inquiry concerning Moral Good and Evil',
I.Ill, LVI-VIT, II.I-V en rr.x in Raphael, D., British Moralists. 1650-1800, Oxford,
1969, pp. 266-268, 270-277 en 278-280.

90. Idem, LI, LVIll, V.III, en VII.I-VI, respectievelijk pp. 264-265, 269-270, 291 en
294-298.

91. Hutcheson:
But that our first ideas of moral good depend not on laws, may plainly appear from our
constant inquiries into the justice of laws themselves; and that not only of human laws,
but of the divine. What else can be the meaning of that universal opinion, 'that the laws
of God are just, and holy, and good?' Human laws may be called good, because of their
conformity to the divine. But to call the laws of the supreme Deity good, or holy, or just,
if all goodness, holiness, and justice be constituted by laws, or the will of a superior any
way revealed, must be an insignificant tautology, amounting to no more than this, 'that
God wills what he wills. Or that his will is conformable to his will.'

It must then first be supposed, that there is something in actions which is apprehended
absolutely good; and this is benevolence, or desire of the public natural happiness of
rational agents; and that our moral sense perceives this excellence: and then we call the
laws of the Deity good, when we imagine that they are contrived to promote the public
good in the most effectual and impartial manner. And the Deity is called morally good,
when we apprehend that his whole providence tends to the universal happiness of his
creatures; whence we conclude his benevolence, and desire in their happiness ....

... when any sanctions co-operate with our moral sense, in exciting us to actions which
we count morally good, we say we are obliged; but when sanctions of rewards or
punishments oppose our moral sense, then we say we are bribed or constrained. In the
former case we call the lawgiver good, as designing the public happiness; in the latter
we call him evil, or unjust, for the supposed contrary intention. But were all our ideas
of moral good or evil derived solely from opinions or private advantage or loss in
actions, I see no possible difference which could be made in the meaning of these words.

VI. From this sense too we derive our ideas of RIGHTS. Whenever it apperas to us,
~at a faculty of doing, ?emanding, or possessing anything, universally allowed in certain
CIrcumstances, would in the whole tend to the general good, we say, that one in such
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circumstances has a right to do, possess, or demand that thing. And according as this
tendency to the public good is greater or less, the right is greater or less.

The rights called perfect, are of such necessity to the public good, that the universal
violation of them would make human life intolerable; and it actually makes those
miserable, whose rights are thus violated. On the contrary, to fulfil these rights in every
instance, tends to the public good, either directly, or by promoting the innocent advantage
of part .... Instances of perfect rights are those to our lives; to the fruits of our labours;
to demand performance of contracts upon valuable considerations, from men capable of
performing them; to direct our own actions either for public, or innocent private good,
before we have submitted them to the direction of others in any measure; and many
others of like nature.
Imperfect rights are such as, when universally violated, would not necessarily make men
miserable. These rights tend to the improvement and increase of positive good in any
society, but are not absolutely necessary to prevent universal misery. The violation of
them only disappoints men of the happiness expected from the humanity or gratitude of
others; but does not deprive men of any good which they had before .... Instances of
imperfect rights are those which the poor have to the charity of the wealthy; which all
men have to offices of no trouble or expense to the performer; which benefactors have
to returns of gratitude, and such-like.
(Hutcheson, F., 'An Inquiry concerning Moral Good and Evil', Vn.V-VI in Raphael, D.,
British Moralists. 1650-1800, deel I, Oxford, 1969, pp. 296-298.

92. TMS Vll.iii.7-9.
93. Hutcheson, F., 'An Inquiry concerning Moral Good and Evil', I1LYI in Raphael,

D., British Moralists. 1650-1800, deel I, Oxford, 1969, p. 282.
94. TMS I.i.I.5.
95. Yoetnoot 1 bij TMS Li.l.
96. Seligman, B., 'Philosophic Perspectives in Economic Thought' in Samuels, W.

(red.), The Methodology of Economic Thought, New Brunswick, 1980, p. 252.
97. Zie TMS VILiii.3.6-YII.iii.16.
98. Zie pp. 44-46.
99. Medick, H., Naturzustand und Naturgeschichte der biirgerlichen Gesellschaft. Die

Ursprunge der burgerlichen Sozialtheorie als Geschichtphilosophie und Sozialwis-
senschaft bei Samuel Pufendorf, John Locke und Adam Smith, Gottingen, 1973, p.
211.

100. Zie in dit verband Lockes kritiek op Filmers patriachalistische staatstheorie in Two
Treatises of Government, besproken in Medick, H., Naturzustand und Natur-
geschichte der burgerlichen Gesellschaf. Die Urspriinge der biirgerlichen Sozial-
theorie als Geschichtphilosophie und Sozlalwissenschaft bei Samuel Pufendorf,
John Locke und Adam Smith, Gottingen, 1973, p. 79 en pp. 116-133.

101. Clark, Ch., 'Adam Smith and Society as an Evolutionary Process', Journal of
Economic Issues, jaargang 24, 1990, pp. 825-844.

102. Zie naast Clark, Ch., 'Adam Smith and Society as an Evolutionary Process',
Journal of Economic Issues, jaargang 24, 1990, pp. 825-844: Clark, Ch., 'Natural
Law Influences on Adam Smith', Quaderni di Storia dell' Economica Politica,
jaargang 6, 1988, pp. 59-84 in het bijzonder p. 80. Beide publicaties zijn respectie-
velijk als hoofdstukken 4 en 3 opgenomen in Clark, Ch., Economic Theory and
Natural Philosophy. The Search for the Natural Laws of the Economy, Aldershot,
1992, pp. 73-88 en 35-72.

103. U(B) 1-3:
Jurisprudence is that science which inquires into the general principles which oubt

to be the foundation of the laws of all nations. Grotius seems to have been the first
who attempted to give the world any thing like a regular system of natural jurispru-
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104.
105.

dence, and his treatise on the laws of war and peace, with all its imperfections, is
perhaps at this day the most compleat work on this subject ..... He determines war to
be lawfull in every case where the .state receives an injury which would be redress'd
by an equitable civil magistrate, This naturally led him to inquire into the constitution
of states, and the principles of civil laws; into the rights of sovereigns and subjects;
into the nature of crimes, contracts, property, and whatever else was the object of law,
so that the two first books of his treatise, which are upon this subject, are a compleat
system of jurisprudence.

The next writer of note after Grotius was Mr. Hobbes. He had conceived an utter
abhorrence of the ecclesiastics; and the bigottry of his times gave him occasion to think
that the SUbjection of the consciences of men to ecclesiastic authority was the cause of
the dissensions and civil wars that happened in England during the times of Charles
the 1st and of Cromwell. In opposition to them he endeavoured to establish a system
of morals by which the consciences of men might be subjected to the civil power, and
which represented the will of the magistrate as the only proper rule of conduct. Before
the establishment of civil society mankind according to him were in a state of war; and
in order to avoid the ills of a natural state, men enter'd into contract to obey one
common sovereign who should determine all disputes. Obedience to his will according
to him constituted civil government, without which there could be no virtue, and
consequently it too was the foundation and essence of virtue.

The divines thought themselves obliged to oppose this pernicious doctrine con-
cerning virtue, and attacked it by endeavouring to shew that a state of nature was no
state of war but that society mighht subsist, tho' not in so harmonious manner, without
civil institutions. They endeavoured to shew that man in this state has certain rights
belonging to him, such as a right to his body, to the fruits of his labour, and the
fulfilling of contracts. With this design Puffendorf wrote his large treatise. The sole
intention of the first part of it was to refute Hobbes, tho' it in reality serves no purpose
to treat of the laws which could take place in a state of nature, or by what means
succession to property was carried on, as there is no such state existing.

TMS VII.iv.37. Zie eveneens het citaat, opgenomen in voorgaande noot.
Zie U(A) ii.89-90. Vergelijk eveneens TMS, 'Appendix II', pp. 393 en 398. In het
bijzonder zijn de verwijzingen naar U(A) ii.89-90 interessant, omdat in de betref-
fende passages van U(A) de strafmaat in het beginsel sympathy wordt gefundeerd.

Now in all cases the measure of the punishment to be inflicted on the delinquent is the
concurrence of the impartial spectator with the resentment of the injured. If the injury
is so great as the spectator can go along with the injured person in revenging himself
by the death of the offender, this is the proper punishment, and what is to be exacted
by the offended person or the magistrate in his place who acts in the character of an
impartial spectator. ... In alI cases a punishment appears equitable in the eyes of the
rest of mankind when it is such that the spectator would concur with the offended
person in exacting <it>,

TMS II.ii.3.4.
TMS VII.iv.37. Zie eveneens paragraaf 2 van de 'Advertisement' bij de zesde en
tevens laatste door Smith zelf verzorgde druk van The Theory of MoraL Senti-
ments.
Zie met betekking tot de four stages-theorie onder andere U (A) i.27 -35 en WN
III, en met betrekking tot de verwijzingen naar Montesquieu: U(A) ii.ISO, iii.34,
iii.37; WN I.ix.I5-l7, IV.ix.47, V.i.f.40, iv.2; en U(B) 113 en 115.
Zie onder andere WN I.vii.6, I.vii.30, I.x.a.I, I.x.c.I, IV.vii.c.44, IV.ix.I7, en
IV.ix.5l.

\06.
107.

\08.

J09.
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Noten bij hoofdstuk m
1. Hoofdstuk III is een nadere uitwerking van Peil, J., •Adam Smith. A Reconstruction

of His Economic Thought', Research Memorandum 8802, Institute of Economics,
University of Nijmegen, Nijmegen, 1988.

2. TMS u.i.i.
3. Dat Smith de betrokkenheid van de mens bij het wei en wee van de ander aan de

orde stelt door een beroep te doen op de eigen ervaring van de lezer, blijkt onder
andere uit de volgende twee voorbeelden:

Of this kind is pity or compassion, the emotion which we feel for the misery of others,
when we either see it, or are made to conceive it in a very lively manner.

. (fMS I.i.l.1)

When we see a stroke aimed and just ready to fall upon the leg or arm of another
person, we naturally shrink, and draw back our own leg or our own arm; and when it
does fall, we feel it in some measure, and are hurt by it as well as the sufferer.
(fMS I.i.1.3)

4. TMS !.i.I.5. Zie ook TMS l.iii.l.l en VII.iA.
5. TMS !.i.2.I.
6. Zie bijvoorbeeld TMS I.i.2A:

How are the unfortunate relieved when they have found out a person to whom they can
communicate the cause of their sorrow? Upon his sympathy they seem to disburthen
themselves of a part of their distress; he is not improperly said to share it with them.

7. Zie bijvoorbeeld TMS VII.iii.1.4.
8. Zie TMS !.i.2.1. Zie eveneens TMS Ill.2.27:

Some splenetic philosophers, injudging of human nature, have done as peevish in-
dividuals are apt to do in judging of the conduct of one another, and have imputed to
the love of praise, or to what they call vanity, every action which ought to be ascribed
to that of praise-worthiness. I shall hereafter have occasion to give an account of some
of their systems, and shall not at present stop to examine them.

Smith verwijst in de laatste zin naar TMS VII.ii.4, waar hij met name de filosofie
van Mandeville kritiseert. .

9. TMS 1.i.2.6.
10. TMS m.l.3. Zie eveneens TMS Ill.3A.
11. Altrursme en altruistisch gedrag werden als het tegenwicht tegen egoisme en

egoistisch gedrag beschouwd, waardoor de mens van nature, dus zonder een
overheid, in staat was met anderen een maatschappelijk verband te vormen. Zie
TMS m.3A voor Smith's afwijzing van deze visie.

12. Vooruitlopend op paragraaf 2 zij hier reeds opgemerkt dat wij het begrip concurren-
tie in de oorspronkelijke betekenis van samenkomen en verenigen verstaan; dit in
tegenstelling tot de gangbare, eenzijdige betekenis van wedijver, botsing en strijd.

13. Macfie, A., The Individual in Society, Londen, 1967, bijvoorbeeld pp. 3,44 en 57.
Vergelijk TMS lliii.1.

14. Zie in deze Raphael, D. en A. Macfie, 'Introduction' bij Smith, A., The Theory of
Moral Sentiments, Oxford, p. 5.

IS. Zie eveneens pp. 77-79.
16. Vergelijk in deze Lindgren, J., The Social Philosophy of Adam Smith, Den Haag,

1973, pp. 15-19. Zie voor Smith's kijk op moraalfilosofie TMS VII.iiA.14.
17. Campbell, T., Adam Smith's Science of Morals, Londen, 1971, pp. 46 en 221-234.
18. Macfie, A., An Individual in Society, Londen, 1967, pp. 107-108.
19. Zie EPS Astronomy, Intro, I-II.
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20. EPS Astronomy, IV.76. Vergelijk Peil, J., 'Adam Smith en economische weten-
schap' in Berns, E. (red.), Adam Smith. Ethiek; Politiek; Economie, Tilburg, 1986,
p. 301. In hoofdstuk V zal uitvoeriger op Smith's wetenschapsopvatting worden
ingegaan.

21. Zie TMS IV (p. 179).
22. Zie paragraaf 3.
23. TMS IV.l (p. 179) en TMS IV.2 (p. 187).
24. Zie onder ander TMS IV.I.9-11 en TMS N.2.3.
25. Dat Smith zich van dit effect van functionele scboonheid bewust was, blijkt onder

meer uit de passage van The Theory of Moral Sentiments waarin erop gewezen
wordt dat iemand zich meer door bet algemeen belang aangesproken voelt, wanneer
hem gedemonstreerd wordt, welk een indrukwekkend systeem zijn samenleving
vormt:

... if you would implant public virtue in the breast of him who seems heedless of the
interest of his country, it will often be to no purpose to tell him, what superior advan-
tages the subjects of a wel1-governed state enjoy; that they are better lodged, that they
are better clothed, that they are better fed. These considerations will commonly make
no great impression. You will be more likely to persuade, if you describe the great
system of public police which procures these advantages, if you explain the connexions
and dependencies of its several parts, their mutual subordination to one another, and
their general subserviency to the happiness of the society; if you show how this system
might be introduced into his own country, what it is that hinders it from taking place
there at present, how those obstructions might be removed, and all the several wheels
of the machine of government be made to move with more harmony and smoothness,
without grating upon one another, or mutually retarding one another's motions. It is
scarce possible that a man should listen to a discourse of this kind, and not feel himself
animated to some degree of public spirit
(TMS IY.UI)

26. Zie eveneens Lindgren, J., The Social Philosophy of Adam Smith, Den Haag, 1973,
p.7.

27. Zie onder meer TMS H2.3, II.iii.2.3, ill.I.3 en ill.4.11 naast de in voorgaande
paragraaf besproken tekstfragmenten.

28. Smith spreekt bijvoorbeeld van the concurring sentiments of mankind (TMS
1II.4.11), concurrence of circumstances (TMS ill.5.8) en the concurrence of the
impartial spectator with the resentment of the injured (U(A) ii.89-90).

29. In ons spraakgebruik is overigens de gedachte dat in concurrentie tevens een zeker
samenkomen besloten ligt, niet geheel afwezig getuige een uitdrukking als concur-
rerende prijzen. Hiermee worden namelijk prijzen bedoeld die de heersende maat-
schappeJijke waardering van een goed representeren en dus door de ondernemer in
acht moeten worden genomen, wil hij voor zijn prestaties in de vorm van afzet
beloond worden.

30. Werhane, P. Adam Smith and His Legacy for Modem Capitalism, Oxford, 1991 en
Muller, J., Adam Smith in His Time and Ours: Designing the Decent Society, New
York, 1993.

31. Zie onder meer Werhane, P., Adam Smith and His Legacy for Modem Capitalism,
Oxford, 1991, pp. 17, 21, 46, 49-51, 53, 59, 68-69 en 96-100. Bij lezing van
voornoemde pagina's zal overigens opvallen dat Werhane ten aanzien van de
betekenis van de zogeheten natuurlijke orde alsmede ten aanzien van de relevantie
van het begrip sympathy voor The Wealth of Nations vast houdt aan de oude
?pvattinge.n dienaangaande en tegelijkertijd ruimte willaten voor mogelijke andere
mterpretaties zonder deze nader aan te duiden. Zie met betrekking tot Muller, J.,



NOTEN BU DE HOOFDSTUK III 233

Adam Smith in His Time and Ours: Designing the Decent Society, New York, 1993,
onder meer pp. 2, 6, 106 en 115-116.

32. Dupuy, R., 'A Reconsideration of Das Adam Smith Problem', Stanford French
Review, jaargaog 17, 1993, p. 46.

33. Dupuy, R., 'A Reconsideration of Das Adam Smith Problem', Stanford French
Review, jaargang 17, 1993, pp. 55-57.

34. Idem, p. 48.
35. TMS ill.1.4-5.
36. Zie in deze met name TMS 1.i.3-4.
37. TMS ill.1.5. Vergelijk ook de volgende passage:

As the love and admiration which we naturally conceive for some characters, dispose
us to wish to become ourselves the proper objects of such agreeable sentiments; so the
hatred and contempt which we as naturally conceive for others, dispose us, perhaps still
more strongly, to dread the very thought of resembling them in any respect.
(fMS ID.2.9)

38. TMS ill.1.5. Vergelijk ook de volgende passage:
When I endeavour to examine my own conduct, when I endeavour to pass sentence

upon it, and either to approve or condemn it, it is evident that, in all such cases, I divide
myself, as it were, into two persons; and that I, the examiner and the judge, represent
a different character from that other I, the person whose conduct is examined into and
judged of. The first is the spectator, whose sentiments with regard to my own conduct
I endeavour to enter into, by placing myself in his situation, and by considering how it
would appear to me, when seen from that particular point of view. The second is the
agent, the person whom I properly call myself, and of whose conduct, under the
character of a spectator, I was endeavouring to form some opinion.
(fMS ID.1.6)

39. TMS ill.2.1 en ill.2.4. Zie eveneens de volgende passage:
As ignorant and groundless praise can give no solid joy, no satisfaction that will bear
any serious examination, so, on the contrary, it often gives real comfort to reflect, that
though no praise should actually be bestowed upon us, our conduct, however, has been
such as to deserve it, and has been in every respect suitable to those measures and rules
by which praise and approbation are naturally and commonly bestowed. We are pleased,
not only with praise, but with having done what is praise-worthy. We are pleased to
think that we have rendered ourselves the natural objects of approbation, though no
approbation should ever actually be bestowed upon us: and we are mortified to reflect
that we have justly merited the blame of those we live with, though that sentiment
should never actually be exerted against us.
(TMS ID.2.5)

40. Dat Smith ten aanzien van de communicatie en de concurrentie van de mutual
sympathy twee niveaus onderscheidt, zien we in het volgende citaat nog eens expli-
ciet bevestigd.

The love of praise-worthiness is by no means derived altogether from the love of praise.
Those two principles, though they resemble one another, though they are connected, and
often blended with one another, are yet, in many respects, distinct and independent of
one another.
(fMS ID.2.2)

41. Zie eveneens in dit verband TMS ill.3.41:
The propriety of our moral sentiments is never so apt to be corrupted, as when the
indulgent and partial spectator is at hand, while the indifferent and impartial one is at
a great distance.
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42. Vergelijk TMS III.2.6~7:
Nature. when she formed man for society. endowed him with an original desire to

please. and an original aversion to offend his brethren. She taught him to feel pleasure
in their favourable. and pain in their unfavourable regard. She rendered their approbation
most flattering and most agreeable to him for its own sake; and their disapprobation
most mortifying and most offensive.

But this desire of the approbation. and this aversion to this disapprobation of his
brethren. would not alone have rendered him fit for that society for which he was made.
Nature. accordingly. has endowed him. not only with a desire of being approved of. but
with a desire of being what ought to be approved of; or of being what he himself
approves of in other men. .

43. Vergelijk TMS III.2.30:
'Many people,' says Cicero. 'despise glory. who are yet most severely mortified by
unjust reproach; and that most inconsistently.' This inconsistency. however. seems to be
founded in the unalterable principles of human nature.

44. Een wijs man zal zelfs in het algemeen weinig geven om de lof van zijn omgeving.
Zie TMS I1I.2.28-29.

45. TMS III.2.32-33.
46. TMS III.2.33.
47. Idem. Zie ook TMS III.5.3-4.
48. TMS I.i.3.5. II.i.1-2 en II.i.5.1.
49. Zie TMS I.ii.1-2.
50. TMS l.ii.3-4.
51. Zie onder andere TMS I.ii.3.5.
52. TMS II.i.3.1-3 en II.i.5.11.
53. TMS II.ii.l in het bijzonder II.ii.1.1-4 en II.ii.1.7.
54. TMS II.i.5.8 en TMS ll.ii.l in het bijzonder II.ii.1.4-5 en II.ii.1.9-10.
55. TMS II.ii.3.
56. De cardinale deugd: het in acht nemen van het we\begrepen eigenbelang. komt aan

de orde in de vo\gende paragraaf waarin de invloed besproken wordt van de
welvaartseffecten van gedrag op de mutual sympathy. Zie met betrekking tot de
laws of justice TMS II.ii.2.3.

57. TMS III.6.11:
The rules of justice may be compared to the rules of grammar; the rules of the other

virtues. to the rules which critics lay down for the attainment of what is sublime and
elegant in composition. The one. are precise. accurate. and indispensable. The other. are
loose. vague. and indeterminate. and present us rather with a general idea of the
perfection we ought to aim at. than afford us any certain and infallible directions for
acquiring it. A man may learn to write grammatically by rule. with the most absolute
infallibility; and so. perhaps. he may be taught to act justly. But there are no rules
whose observance will infallible lead us to the attainment of elegance or sublimity in
writing; though there are some which may help us. in some measure. to correct and
ascertain the vague ideas which we might otherwise have entertained of those perfec-
tions. And there are no rules by the knowledge of which we can infallibly be taught to
act upon all occasions with prudence. with just magnanimity. or proper beneficence:
though there are some which may enable us to correct and ascertain. in several respects.
the imperfect ideas which we might otherwise have entertained of those virtues.

58. TMS I1I.4.7.
59. Zie in deze Rowe. N .• Rules and Institutions. New York. 1989.
60. TMS lII.4.ll:

When these general rules •...• have been formed. when they are universally ac-
knowledged and established. by the concurring sentiments of mankind. we frequently
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appeal to them as to the standards of judgment, in debating concerning the degree of
praise or blame that is due to certain actions of a complicated and dubious nature. They
are upon these occasions commonly cited as the ultimate foundations of what is just and
unjust in human conduct; and this circumstance seems to have misled several very
eminent authors, to draw up their systems in such a manner. as if they had supposed that
the original judgments of mankind with regard to right and wrong. were formed like the
decisions of a court of judicatory, by considering first the general rule. and then.
secondly. whether the particular action under consideration fell properly within its
comprehension.

Zie eveneens TMS II.ii.3.S-9.
61. TMS III.5.1.
62. TMS ill.5.1.
63. TMS ill.5.2.
64. TMS ill.5.4. Zie ook TMS IIj.S.9.
65. TMS VII.iv.37:

I shall in another discourse endeavour to give an account of the general principles of
law and government. and of the different revolutions they have undergone in the
different ages and periods of society, not only in what concerns justice. but in what
concerns police, revenue, and arms, and whatever else is the object of law.

Zie eveneens p. 12. noot 5.
66. TMS Advertisement, 2.
67. TMS II.ii.2.1.
68. Idem.
69. TMS VI.i.5:

The care of the health, of the fortune, of the rank and reputation of the individual, the
objects upon which his comfort and happiness in this life are supposed principally to
depend, is considered as the proper business of that virtue which is commonly called
Prudence.

70. Zie in het bijzonder TMS IV.
71. TMS VI.i.3.
72. TMS I.iii.2.1. Met het oog op een goed begrip van Smith's kijk op het streven naar

rijkdom is het van belang eveneens van het vervolg van het citaat kennis te nemen.
It is the vanity. not the ease, or the pleasure, which interests us. But vanity is always
founded upon the belief of our being the object of attention and approbation. The rich
man glories in his riches. because he feels that they naturally draw upon him the
attention of the world, and that mankind are disposed to go along with him in all those
agreeable emotions with which the advantages if his situation so readily inspire him. At
the thought of this, his heart seems to swell and dilate itself within him. and he is fonder
of his wealth. upon this account. than for all the other advantages it procures him. The
poor man, on the contrary, is ashamed of his poverty. He feels that it either places him
out of the sight of mankind, or. that if they take any notice of him, they have, however.
scarce any fellow-feeling with the misery and distress which he suffers. He is mortified
upon both accounts; for though to be overlooked, and to be disapproved of, are things
entirely different, yet as obscurity covers us from the daylight of honour and approba-
tion, to feel that we taken no notice of. necessarily damps the most agreeable hope. and
disappoint the most ardent desire, of human nature. The poor man goes out and comes
in unheeded. and when in the midst of a crowd is in the same obscurity as if shut up
in his own hovel. Those humble cares and painful attentions which occupy those in his
situation. afford no amusement to the dissipated and the gay. They tum away their eyes
from him. or if the extremity of his distress forces them to look at him, it is only to
spurn so disagreeable an object from among them. The fortunate and the proud wonder
at the insolence of human wretchedness. that it should dare to present itself before them,
and with the loathsome aspect of its misery presume to disturb the serenity of their
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happiness. The man of rank and distinction. on the contrary. is observed by all of the
world. Every body is eager to look at him. and to conceive, at least by sympathy. that
joy and exultation with which his circumstances naturally inspire him. ... and if his
behaviour is not altogether absurd. he has. every moment, an opportunity of interesting
mankind. and of rendering himself the object of the observation and fellow-feeling of
every body about him.

73. TMS uuz.i.
74. TMS l.iii.2.3.
75. Zie ook Smith's uiteenzetting over hoe dankbaarheid en welwillendheid elkaar

bevestigen (o.a. TMS Il.iii.intro.I en TMS II.ill.1.4).
76. TMS IV.1.6-8.
77. Zie pp. 82-83.
78. TMS IV.l.1.
79. TMS IV.1.3.
80. TMS l.iii.2.3.
81. Zie in het bijzonder de citaten 0P pp. 98-100.
82. In de volgende passage uit de Theory of Moral Sentiments legt Smith de betekenis

uit van verhandelingen die vanuit het perspectief van functionaliteit de diverse
aspecten van gedrag, maatschappelijke processen, instituties en overheden en hun
politiek belichten. Bijzondere aandacht verdient de uitspraak, dat niets de interesse
voor het algemeen belang meer bevordert dan maatschappijwetenschappelijk
onderzoek, waartoe Smith in afwijking van de gangbare opvattingen over economi-
sche wetenschap ook de economie rekent.

... if you would implant public virtue in the breast of him who seems heedless of the
interest of his country. it will often be to no purpose to tell him, what superior advan-
tages the subjects of a well-governed state enjoy; that they are better lodged, that they
are better clothed, that they are better fed. These considerations will commonly make
no great impression. You will be more likely to persuade. if you describe the great
system of public police which procures these advantages. if you explain the connexions
and dependencies of its several parts. their mutual subordination to one another. and
their general subserviency to the happiness of the society; if you show how this system
might be introduced into his own country, what it is that hinders it from taking place
there at present, how those obstructions might be removed, and all the several wheels
of the machine of government be made to move with more harmony and smoothness,
without grating upon one another, or mutually retarding one another's motions. It is
scarce possible that a man should listen to a discourse of this kind, and not feel himself
animated to some degree of public spirit.
(TMS 1V.1.l1)

83. TMS IV.2.2.
84. Idem.
85. TMS IV.2.3.
86. TMS, pagina 188, voetnoot 1.
87. Zie met betrekking tot die dynamiek TMS IV.1.10.
88. Zie bijvoorbeeld TMS I.ii.4.1:

We have always, ..., the strongest disposition to sympathize with the benevolent
affections. They appear in every respect agreeable to us. We enter into the satisfaction
both of the person who feels them, and of the person who is the object of them.... What
character is so detestable as that of one who takes pleasure to sow dissension among
friends, and to tum their most tender love into mortal hatred? Yet wherein does the
atrocity of this so much abhorred injury consist? Is it in depriving them of the frivolous
good offices. which, had their friendship continued. they might have expected from one
another? It is in depriving them of that friendship itself, in robbing them of each other's
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affections, from which both derived so much satisfaction; it is in disturbing the harmony
of their hearts, and putting an end to that happy »commerce« [» «; JP] which had before
subsisted between them. These affections, that hannony, this »commerce« [» «; JP], are
felt, not only by the tender and the delicate, but by the rudest vulgar mankind, to be of
more importance to happiness than all the little services which could be expected to
flow from them.

Zie eveneens eerdere opmerkingen over de betekenis van het begrip concurrentie.
89. De titel van het hoofdstuk luidt:

Of the corruption of our moral sentiments, which is occasioned by this disposition to
admire the rich and the great, and to despise or neglect persons of poor and mean
condition.
(TMS I.ili.3)

90. TMS l.iii.3.1.
91. TMS I.iii.3.1.
92. TMS l.iii.3 4.
93. TMS l.iii.3.2.
94. TMS l.iii.3.5.
95. Zie in deze TMS V.2.9:

Among savages and barbarians it is quite otherwise. Every savage undergoes a sort
of Spartan discipline, and by the necessity of his situation is inured to every sort of
hardship. He is in continual danger: he is often exposed to the greatest extremities of
hunger, and frequently dies of pure want. His circumstances not only habituate him to
every sort of distress, but teach him to give way to none of the passions which that
distress is apt to excite. He can expect from his countrymen no sympathy or indulgence
for such weakness. Before we can feel much for others, we must in some measure be
at ease ourselves. If our own misery pinches us very severely, we have no leisure to
attend to that of our neighbour: and all savages are too much occupied with their own
wants and necessities, to give much attention to those of another person. A savage,
therefore, whatever be the nature of his distress, expects no sympathy from those about
him, and disdains, upon that account, to expose himself, by allowing the least weakness
to escape him. His passions, how furious and violent soever. are never permitted to
disturb the serenity of his countenance or the composure of his conduct and behaviour.

96. TMS ll.ii.2.1. Zie verder:
Man. it has been said. has a natural love for society. and desires that the union of
mankind should be preserved for its own sake. and though he himself was to derive no
benefit from it. ... . He is sensible too that his own interest is connected with the
prosperity of society. and that the happiness. perhaps the preservation of his existence.
depends upon its preservation.
(TMS ll.ii.3.6)

But though it commonly requires no great discernment to see the destructive tenden-
cy of all licentious practices to the welfare of society. it is seldom this consideration
which first animates us against them. All men. even the most stupid and unthinking.
abhor fraud. perfidy. and injustice. and delight to see them punished. But few men have
reflected upon the necessity of justice to the existence of society. how obvious soever
that necessity may appear to be.
(TMS ll.ii.3.9)
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Noten bij hoofdstuk IV

1. Dit hoofdstuk geeft een nadere uitwerking van ideeen die eerder zijn geformuleerd
in 'Is it all in Adam Smith', Working Paper 8701, en 'A New Look at Adam
Smith', International Journal of Social Economics, jaargang 16, 1989, pp. 52-721
'A New Look at Adam Smith' in Blaug, M. (red.), 'Adam Smith (1723-1790)"
Pioneers in Economics, deeI Il, Aldershot, 1991, pp. 279-299.

2. Zie Tobin, J., 'Theoretical Issues in Macroeconomics' in Feiwel, G. (red.), Issues
in Contemporary Macroeconomics and Distribution, Londen, 1985, p. 105.

3. Idem, pp. 105-106. Wellicht ten overvloede zij hier nog opgemerkt dat Tobin de
walrasiaanse algemene evenwichtstheorie a1s het basisparadigma van de economi-
sche wetenschap beschouwt:

Walrasian general equilibrium theory - the basic paradigm of our discipline and as it
happens, the scientific counterpart of the common central theme of the conservative
counter-revolutions, The Invisible Hand.
(Idem, p. 104)

4. U(B) 3.
5. Hollander, S., 'The Historical Dimension of the Wealth of Nations', Transactions

of the Royal Society of Canada, serie IV, jaargang 14, 1976, pp. 277-292.
6. EPS Astronomy, IV.76.
7. Zie met betrekking tot de geciteerde uitdrukkingen WN IV.ix.38.
8. WN IV.ix.28. Zie ook Myers, M., The Soul of Modem Economic Man. Ideas of

Self-interest. Thomas Hobbes to Adam Smith, Chicago, 1983, pp. 98-99.
9. TMS II.ii.3.5.

10. Myers, The Soul of Modem Economic Man. Ideas of Self-Interest. Thomas Hobbes
to Adam Smith, Chicago, 1983, pp. 93, 97 en 107. Bij Myers treffen we eveneens
een bespreking aan van de tekstfragmenten uit The History of Astronomy, The
Wealth of Nations en The Theory of Moral Sentiments, respectievelijk op pp. 99,
102 en 104.

11. Kuttner, R., 'On the State of Economics', Dialogue, 1986, pp. 65-7l.
12. TMS VII.iii.I.2. Zie met betrekking tot de opvoedende functie van wetenschap ten

opzichte van de sarnenleving eveneens TMS IV .1.1l.
13. Zie in dit verband hoofdstuk II en in het bijzonder het aan Lewin ontleend citaat

op p. 53.
14. TMS VII.iii.l.4.
15. Zie in deze bijvoorbeeld Tobin, J., 'Theoretical Issues in Macroeconomics' in

Feiwel, G. (red.), Issues in Contemporary Macroeconomics and Distribution,
Londen, 1985 en Hollander, S., The Economics of Adam Smith, Toronto, 1973, pp.
305-306. Vergelijk eveneens Negishi, T., History of Economic Theory, Amsterdam,
1989, p. 75.

16. Schumpeter, J., History of Economic Analysis, Londen, 1954/1972, p. 189.
17. Vergelijk in deze Hollander, S.

We adopt the position that the use of modem analytical tools, concepts, and procedures
may be of considerable aid in an analysis of the work of an early writer, provided that
he was operating within the general framework for which these devices are appropriate.
In particular, we believe that there is justification for the utilization of the current state
of knowledge regarding the general equilibrium process in study of the economics of
Adam Smith insofar as he adopted the position that the price mechanism can be relied
upon to clear product and factor markets.
(Hollander, S., The Economics of Adam Smith, Toronto, 1973, p.13)

18. Schumpeter, J., History of Economic Analysis, Londen, 1954/1972, pp. 998-999.
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19. Idem, p. 1002. Zie ook pp. 1008-1009.
20. Idem, p. 371.
21. Idem, p. 999.
22. Patinkin wijst in Money, Interest, and Prices. An Integration of Monetary and Value

Theory eveneens erop dat Walras zijn theorieen niet als een louter formele analyse
verstond. Patinkin kritiseert in deze Goodwin:

Goodwin ... basing himself on p. 106 of the Elements, says: "Walras disavowed in
advance the use of this kind of market adjustment [i.e., the tdtonnement] as a practical
devise. '" He explicitly states that it is only a mathematical method of solution and not
the practical one exemplified in the behavior of real markets." Actually, the passage on
p. 106 says just the opposite - as do all the other passages just cited. Goodwin's
statement must accordingly be rejected as a fundamental misinterpretation of Walras'
conceptual framework.
(p.532)

23. Schumpeter, J .• History of Economic Analysis, Londen, 195411972, p. 999, voetnoot
1. Zie eveneens p. 1000, voetnoot 4:

These views [d.w.z. opinions concerning the oscillations that occur around the equili-
brium state; JP] do not differ essentially from those of Adam Smith. Walras' analogy
of market equilibrium with a lac agite par le vent, which is so characteristic for his
belief in the reality - normaIity even - of the equilibrium level of values, has been
repeated by J.B. Clark. It should be emphasized once more that this uncritical belief,
undoubtedly held widely at that time. is untenable; but that this fact does not render
analysis of the properties of those eqiulibrium levels either superfluous or practically
useless .... It should also be emphasized that Walras ...• though he did underestimate
the distance between his theory and the facts of capitalist reality. was by no means
unaware of its existence.

24. Zie Manenschijn, G., Moraal en Eigenbelang bij Thomas Hobbes en Adam Smith,
Amsterdam, 1979, pp. 196-197.

25. Zoals eerder is gebleken, is de eerste benadering er niet op gericht Smith in de
context van de eigentijdse discussies over mens en maatschappij te interpreteren;
haar doel is Smith te lezen en te beoordelen tegen de achtergrond van de gangbare,
walrasiaanse economie.

26. Ahmad, S., 'Adam Smith's Four Invisible Hands', History of Political Economy,
jaargang 22, 1990, pp. 137-144. De auteur maakt geen onderscheid tussen thefsme
en detsme. Zo merkt hij in een voetnoot op pagina 143 op:

Here "theistic" includes "deistic," instead of being considered its opposite.
27. Zie Ahmad, S., 'Adam Smith's Four Invisible Hands', History of Political Econo-

my, jaargang 22, 1990, p. 142:
The philosophical position that God's will is expressed essentially through nature and
its laws dates back to antiquity. Nearer Smith's time, one can find it in the opening
sentence of Hobbes (1651), in deistic writings, and in Spinoza (1737). For instance,
Spinoza writes that "the vulgar believe Gods Power and Providence do most plainly,
appear. when they see anything strange and unusual happen in nature" ... . He had
earlier presented his own, in contrast to the vulgar, view on the relationship between
God and Nature: "I take Gods disposing or direction, to be the fixed order and immuta-
ble course of Nature" .... The parallel is almost exact.

28. Ahmad, S., 'Adam Smith's Four Invisible Hands', History of Political Economy,
jaargang 22, 1990, p. 143.

29. Idem.
30. Idem, pp. 142-143. Zoals eerder vermeld, irnpliceert thefsme bij Ahmad deisme.
31. Idem, p. 143.
32. Idem, p. 143.
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33. Vergelijk Wightman, W., 'Introduction' bij 'The History of Astronomy', 'The
History of the Ancient Physics' en 'The History of the Ancient Logics and Meta-
physics' in Wightman, W., Bryce, J. en I. Ross (red.), Adam Smith. Essays on
Philosophical Subjects, Oxford, 19S0, p. 5.

34. EPS Astronomy, Intro. 1 en 7.
35. EPS Astronomy, II.ll.
36. EPS Astronomy, Il.7.
37. Zie in deze ook Thompson, H., 'Adam Smith's Philosophy of Science', The Quar-

terly Journal of Economics, jaargang 79, 1965, pp. 213-233 en Skinner, A., 'Adam
Smith: An Aspect of Modem Economics?', Scottish Journal of Political Economy,
jaargang 26, 1979, pp. 109-125.

3S. EPS Astronomy, II.3 en 7; zie ook EPS Astronomy, II. I 1.
39. Zie EPS Astronomy, II.3-S.
40. EPS Astronomy, II.S.
41. EPS Astronomy, II.S.
42. EPS Astronomy, mz.
43. EPS Astronomy, ill.2. Vergelijk Macfie, A., 'The Invisible Hand of Jupiter',

Journal of the History of Ideas, 1971, jaargang 32, p. 595.
44. EPS Astronomy, m.s, Vergelijk TMS V.2.9.
45. EPS Astronomy, ill.3.
46. Zie EPS Astronomy, IV. Op dit deel wordt nader ingegaan in hoofdstuk V bij de

vraag, hoe Smith's waardering voor Newtons astronomie en het analogisch gebruik
van het gravitatiebeginsel door Smith begrepen moeten worden.

47. Zie hoofdstuk V, pp. 172-182.
48. Zie respectievelijk hoofdstuk II, pp. 55-56 en hoofdstuk ill, pp. 81-S4. Hoofdstuk

V besteedt eveneens aandacht aan dit thema in de uiteenzetting over de betekenis
van Smith voor de hedendaagse grondslagendiscussie.

49. Zie EPS Astronomy, I-ill en IV.76.
50. TMS IV.UO.
51. Idem.
52. TMS IV.UO.
53. Zie eveneens WN ill.iv.5 en WN V.i.b naast TMS IV.UO.
54. TMS IV.UO.
55. WN III.ii.
56. TMS ill.5.7.
57. Zie met betrekking tot de natuurlijke neiging van de mens tot roil, handel en

anderen te overreden en te overtuigen WN l.ii.1-2:
This division of labour, from which so many advantages are derived, is not originally
the effect of any human wisdom, which foresees and intends that general opulence to
which it gives occasion. It is the necessary, though very slow and gradual consequence
of a certain propensity in human nature which has in view no such extensive utility; the
propensity to truck, barter, and exchange one thing for another.

Whether this propensity be one of those original principles in human nature, of which
no further account can be given; or whether, as seems more probable, it be the necessary
consequence of the faculties of reason and speech, it belongs not to our present subject
to enquire. It is common to all men, and to be found in no other race of animals, which
seem to know neither this nor any other species of contracts.

U(A) vi.56:
If we should enquire into the principle in the human mind on which this disposition

of trucking is founded, it is clearly the naturall inclination every one has to persuade.
The offering of a shilling, which to us appears to have so plain and simple a meaning,
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is in reality offering an argument to persuade one to do so and so as it is for his interest.
Men always endeavour to persuade others to be of their opinion even when the matter
is of no consequence to them. If one advances any thing concerning China or the more
distant moon which contradicts what you imagine to be true, you immediately try to
persuade him to alter his opinion. And in this manner every one is practising oratory on
others thro the whole of his life. - You are uneasy whenever one differs from you, and
you endeavour to persuade (?him) to be of your mind; or if you do not it is a certain
degree of self command, and to this every one is breeding thro their whole lives. In this
manner they acquire a certain dexterity and adress in managing their affairs, or in others
words in managing of men; and this is altogether the practise of every man in the most
ordinary affairs. - This being the constant employment or trade of every man, in the
same manner as the artizans invent simple methods of doing their work, so will each
one here endeavour to do this work in the simplest manner. That is bartering, by which
they adress themselves to the self interest of the person and seldom fail immediately to
gain their end. The brutes have no notion of this; the dogs, as Imentiond, by having the
same object in their view sometimes unite their labours, but never from contract. The
same is seen still more strongly in the manner in which the monkeys rob an orchard at
the Cape of Good Hope. - But after they have very ingeniously conveyd away the
apples, as they have no contract they fight (even unto death) and leave after many dead
upon the spot. They have no other way of gaining their end but by gaining ones favour
by fawning and flattering. Men when necessitated do also, but generally apply the
stronger string of self interest.

U(B) 221-222:
...If a person asserts any thing about the moon, tho' it should not be true, he will feel
a kind of uneasiness in being contradicted, and would be very glad that the person he
is endeavouring to perswade should be of the same way of thinking with himself. We
ought then mainly to cultivate the power of perswasion, and indeed we do so without
intending it. ...

Zie verder ED 2.20-21; U(A) vi.44, 48 en 54-56, en U(B) 219-222 en 300-301.
58. WN IV.viLc.44 geeft een voorbeeld van de door Smith bekritiseerde reguleringen

van de kapitaalallocatie.
59. WN IV.ii.4.
60. Idem.
61. WN IV.ii.9.
62. Idem.
63. WN IV.ii.lO. Dezelfde gedachte treffen we ook elders aan:

It is thus that the private interests and passions of the individuals naturally dispose them
to tum their stocks towards the employments which in ordinary cases are most advanta-
geous to the society. But if from this natural preference they should tum too much of
it towards those employments, the fall of profit in them and the rise of it in all others
immediately dispose them to alter this faulty distribution. Without any intervention of
law, therefore, the private interests and passions of men naturally lead them to divide
and distribute the stock of every society, among all the different employments carried
on in it, as nearly as possible in the proportion which is most agreeable to the interest
of the whole society.
(WN IV .vii.c.88)

All systems either of preference or of restraint, therefore, being thus completely taken
away, the obvious and simple system of natural liberty establishes itself of its own
accord. Every man, as long as he does not violate the laws of justice, is left perfectly
free to pursue his own interest his own way, and to bring both his industry and capital
into competition with those of any other man, or order of men. The sovereign is
completely discharged from a duty, in attempting to perform which he must always be
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exposed to unnumerable delusions, and for the proper performance of which no human
wisdom or knowledge could ever be sufficient; the duty of superintending the industry
of private people, and of directing it towards the employments most suitable to the
interest of the society. According to the system of natural liberty, the sovereign has only
three duties to attend to; three duties of great importance, indeed, but plain and intelligi-
ble to common understandings: first, the duty of protecting the society from the violence
and invasion of other independent societies; secondly, the duty of protecting, as far as
possible, every member of the society from the injustice or oppression of every other
member of it, or the duty of establishing an exact administration of justice; and thirdly,
the duty of erecting and maintaining certain publick works and certain publick institu-
tions, which it can never be for the interest of any individual, or smaller number of
individuals, to erect and maintain; because the profit could never repay the expence to
any individual or small number of individuals, though it may frequently do much more
than repay it to a great society.
(WN IV.ix.SI)

64. TMS VI.ii.2.17.
65. Idem.
66. Zie eveneens hoofdstuk IT, p. 72 en hoofdstuk Y, pp. lSI en 194. Zie eveneens

TMS VI.ii.S-IS.
67. Hahn, F., 'Reflections on the Invisible Hand', Lloyds Bank Review, april 19S2, pp.

1-21.
6S. Zie eveneens Tobin, J., 'Theoretical Issues in Macroeconomics' in Feiwel, G. (red.),

Issues in Contemporary Macroeconomics and Distribution, Londen, pp. 103-134 in
het bijzonder pp. 104-106.

69. Hollander, S., The Economics of Adam Smith, Londen, 1973, p. 307. Yergelijk
O'Donnell, R., Adam Smith's Theory of Value and Distribution, Londen, 1990, p.
172-173.

70. O'Donnell, R., Adam Smith's Theory of Value and Distribution, Londen, 1990, pp.
172-173,IS5-196.

71. O'Donnell, R., Adam Smith's Theory of Value and Distribution, Londen, 1990,
p.196. Zie eveneens pp. 6, 192-194 en 226.

72. Zie O'Donnell, Adam Smith's Theory of Value and Distribution, Londen, 1990, pp.
1-6 en 211-229.

73. O'Donnell, R., Adam Smith's Theory of Value and Distribution, Londen, 1990, ~.
229:

Smith was a part of the development of classical theory. This proposition, as re-
fashioned in this study, does not require the attribution of later theories to Smith. Nor
does it require any speculation concerning what Smith may have 'had in mind', as
opposed to what he said. Nor does it require any explanation as to why Smith's anticipa-
tion of sophisticated theories was so completely misunderstood by his successors.
Finally, the case presented here does not require that where Smith was confused, unclear
or contradictory he must be said to have been moving in the direction of surplus theory.
Indeed, what has emerged is that a surplus approach to value and distribution was only
a small part of a work which contained many elements. These elements may, in fact, be
parts of systematic lines of thought inherited from various predecessors. It has not been
possible, in this study, to trace the origin of many of Smith's ideas. Ultimately, the case
made rests on what has been cited from his work.

74. Smith, A., An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Oxford,
1976, p. 13.

75. WN I.vii.I-2.
76. WN I.vii.3.
77. WN I.vii.4.
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78. WN 1vii.4.
79. WN lvii.7.
80. WN I.vii.8.
81. WN I.vii.9 en 14.
82. WN lvii.15.
83. De suggestie dat Smith allerlei verreikende uitspraken over de markteconomie kon

doen juist doordat zijn analyse theoretisch en methodisch nog niet zo geavanceerd
was, treffen we aan in Schumpeter, J., History of Economic Analysis, New York,
1959, pp. 189 en 526. Opvallend is overigens dat Schumpeter dergelijke vergoe-
lijkende opmerkingen niet ten aanzien van Walras maakt, wanneer deze te kennen
geeft dat zijn theorie op reele markteconomieen betrekking heeft. Wellicht houdt
de kritischer opstelling ten opzichte van Walras verband met het feit dat
Schumpeter de walrasiaanse algemene evenwichtstheorie als het exemplarische
voorbeeld van de statische formele analyse van de markteconomie wil zien. Zie
bijvoorbeeld Schumpeter, J., History of Economic Analysis, New York, 1959, pp.
963-964,966-968, 970-971, 974, 1002-1003, 1008 en 1026.

84. Schumpeter, J., History of Economic Analysis, Londen, 1954/1972, p. 1008.
85. Maks, J. en A. van Witteloostuyn, 'Walras understood or misunderstood', Research-

memorandum 86-014, Rijksuniversiteit Limburg, 1986; Jolink, A., Liberte, Egaliti,
Rarete. The Evolutionary Economics of Uon Walras: An Analytical Reconstruction,
Amsterdam, 1991; Jolink, A., 'Onvoltooid verleden tijd, Economenblad, jaargang
13, 1991, 27 november, pp. 3; en Walker, D., 'Walras' Theories of Tatcnnement',
Journal of Political Economy, jaargang 95, 1987, pp. 758-774.

86. TMS vn.iii.l.2.
87. TMS n.ii.3.5.
88. Schumpeter, J., History of Economic Analysis, New York, 1954/1972, p. 1008.
89. WN lii.2.
90. WN l.ii.2.
91. Zie voor het volledige citaat p. 146.
92. Zie voor het volledige citaat p. 141.
93. TMS I.i.4.10, I.ii.2.6 en m.3.2-4. Aan de laatste drie zinnen van het citaat uit

ITI.3.4 gaat de volgende tekst vooraf:
Let us suppose that the great empire of China, with all its myriads of inhabitants, was

suddenly swallowed up by an earthquake, and let us consider how a man of humanity
in Europe, who had no sort of connexion with that part of the world, would be affected
upon receiving intelligence of this dreadful calamity. He would, I imagine, first of all,
express very strongly his sorrow for the misfortune of that unhappy people ... He would
too, perhaps, if he was a man of speculation, enter into many reasonings concerning the
effects which this disaster might produce upon the commerce of Europe, and the trade
and business of the world in general. And when all this fine philosophy was over, when
all these humane sentiments had been once fairly expressed, he would pursue his
business or his pleasure, take his repose or his diversion, with the same ease and
tranquility, as if no such accident had happened. The most frivolous disaster which
could befal himself would occasion a more real disturbance. If he was to lose his little
finger to-morrow, he would not sleep to-night; but, provided he never saw them, he will
snore w,ith the most profound security over the ruin of a hundred of millions of his
brethren, and the destruction of that immense multitude seems plainly an object less
interesting to him, than this paltry misfortune of his own. To prevent, therefore, this
paltry misfortune to himself, would a man of humanity be willing to sacrifice the lives
of a hundred millions of his brethren, provided he had never seen them? Human nature
startles with horror at the thought, and the world, in the greatest depravity and corrup-
tion, never produced such a villain as could be capable of entertaining it. But what
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makes this difference? When our passive feelings are almost always so sordid and so
selfish, ...

94. Zie voor een uitgebreidere bespreking van de in de geldelijke prijzen gesedirnen-
teerde maatschappelijke waarden, normen.en regels Rijnvos, C., Monetaire Filoso-
fie, Leiden, 1988.

95. Schumpeter, J., History of Economic Analysis, Londen, 1954/1972, p. 16.
96. Schumpeter, J., History of Economic Analysis, Londen, 195411972, p. 1009.
97. Hahn, F., 'Auctioneer' in Eatwell, J., Milgate, M. en P. Newman (red.), 'General

Equilibrium', The New Palgrave, Londen, 1991, p. 62.
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Noten bij hoofdstuk V

1. Clark, Ch., 'Adam Smith and Society as an Evolutionary Process', Journal of
Economic Issues, jaargang 24, pp. 825-844.

2. Clark, Ch., 'Adam Smith and Society as an Evolutionary Process', Journal of
Economic Issues, jaargang 24, 1990, pp. 825-844.

3. EPS Astronomy, IV.67.
4. EPS Astronomy, IV.76.
5. EPS Astronomy, IV.76. Het vervolg, tevens het slot van de History of Astronomy,

luidt:
Can we wonder then, that it should have gained the general and complete approbation
of mankind, and that it should now be considered, not as an attempt to connect in the
imagination the phaenomena of the Heavens, but as the greatest discovery that ever was
made by man, the discovery of an immense chain of the most important and sublime
truths, all closely connected together, by one capital fact, of the reality of which we
have daily experience.

6. Idem.
7. Zie pp. 172-173, alsmede pp. 82 en 117.
8. Friedman, M., The Methodology of Positive Economics, in: Friedman, M., Essays

in Positive Economics, Chicago, 1953, pp. 3-43.
9. Zie pp. 172-173.

10. Zie eveneens hoofdstuk ill, p. 82 en hoofdstuk IV, pp. 116-119 en 127-130.
11. EPS Astronomy, IV.76.
12. EPS Astronomy, I-II. Zie verder noot 10.
13. Thompson, H., 'Adam Smith's Philosophy of Science', Quarterly Journal of

Economics, jaargang 79, 1965, pp. 212-233 en Skinner, A., 'Adam Smith: An
Aspect of Modem Economics', The Scottish Journal of Political Economy, jaargang
26, 1979, pp. 109-125.

14. EPS Astronomy, r-m. Zie eveneens hoofdstuk IV, pp. 132-134.
15. Als analogie voor de prijsbeweging zouden we de beweging van een rond lichaam

kunnen nemen over een komvormig oppervlak, zoals in onderstaande figuur afge-
beeld. Deze figuur representeert een stabiel evenwicht in punt S.

Z,: zwaartepunt llchaam 1
Z,: zwaartepunt lichaam 2

Aarde

In punt. S bereikt narnelijk het zwaartepunt van het lichaam het laagst mogelijke
niveau ten op zichte van het andere lichaam, de aarde.

16. WN I.vii.I5. Zie eveneens WN I.vii.21. In The Theory of Moral Sentiments wordt
niet rechtstreeks naar het gravitatiebeginsel verwezen. Bij lezing van Smith's
bespreking van de (mutual) sympathy kan de lezer zich echter niet aan de indruk
onttrekken dat de idee van aantrekkingskracht tussen lichamen alsmede de inverse
relatie tussen de afstand van de lichamen ten opzichte van elkaar en de grootte van
de kracht Smith tot voorbeeld moet hebben gediend. Hutcheson, Smith's leermees-
ter, vergelijkt overigens weI expliciet de betrokkenheid van mensen op elkaar met
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het gravitatiebeginsel:
... We have already endeavoured to prove, 'that there is a universal determination to

benevolence in mankind, even toward the most distant parts of the species:' but we are
not to imagine, that all benevolent affections are of one kind, or alike strong. There are
nearer and stronger kinds of benevolence, when the objects stand in some nearer
relations to ourselves, which have obtained distinct names; such as natural affection,
gratitude, esteem.

The universal benevolence toward all men, we may compare to that principle of
gravitation, which perhaps extends to all bodies in the universe; but increases as the
distance is diminished, and is strongest when bodies come to touch each other.
(Hutcheson, F., Concerning Moral Good And Evil, V.I en V.Il, in Raphael, D. (red.),
British Moralists. 1650·1800, Oxford, 1969, pp. 289 en 290) .

17. Zie eveneens hoofdstuk II, p. 55.
18. WN l.ii.2.
19. Bijvoorbeeld TMS II,ii.3.5. Zie eveneens hoofdstuk IV, pp. 151-154.
20. Hutchison, T., Before Adam Smith: The Emergence of Political Economy, 1662-

1776, Oxford, 1988, pp. 100 en 323-324. Zie eveneens hoofdstuk II, pp. 56-59.
21. Zie met betrekking tot de plaats van Descartes en Newton in Smith's visie op

wetenschap eveneens WN V.i.f.25 en LRBL ii.133-134, ed. Lothian 140 (vermeld
in noot 17 van de redactie bij WN V.i.f.25).

22. EPS Astronomy, IV.61.
23. EPS Astronomy, IV.61:

According to that ingenious and fanciful philosopher, the whole of infinite space was
full of matter, for with him matter and extension were the same, and consequently there
could be no void. This immensity of matter, he supposed, to be divided into an infinite
number of very small cubes; all of which, being whirled about upon their own centers,
necessarily gave occasion to the production of two different elements.

Zie voor Smith's beschrijving van de in totaal drie verschillende soorten deeJtjes:
EPS Astronomy, IV.61 en 64.

24. EPS Astronomy, IV.66-67.
25. TMS I.i.4.lO, I.ii.2.6 en ill.3.l. Zie eveneens hoofdstuk IV, pp. 156-158.
26. Zoals algemeen bekend is, luidt de formule voor de gravitatiekracht als volgt:

F: de gravitatiekracht
f: de gravitatieconstante
m.: lichaam (massa) 1
m2: lichaam (massa) 2
r: de afstand tussen de lichamen 1 en 2

mlm2F=J-r2
Omwille van de helderheid van het betoog is in de hoofdtekst afgezien van een
nadere specificatie van de inverse relatie tussen de gravitatiekracht (F) en de afstand
tussen de lichamen (rnassa's) 1 en 2.

27. WN I.xi.p.7-1O.
28. Zie de publicaties van onder meer:

- Bowles, Gordon, Sweezy (meojmarxisten/socialist radicals);
- Eatwell, Kaldor, Nell en Robinson (neokeynesianen/neoricardianen);
- Clark, Galbraith en Samuels (meojinstitutionalisten).
Tijdschriften die met de genoemde scholen nauw verbonden zijn:
- Review of Radical Political Economy (socialist radicals), opgericht in 1969;
- Journal of Economic Issues (neoinstititionalisten), opgericht in 1967.
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29. Van de macro-economie werd verwacht dat zij in combinatie met de econometrie
de causale verbanden tussen aggregaten als de effectieve vraag en de werkgelegen-
heid zou blootleggen, zodat de overheid de economie via die verbanden in een
toestaod van algemeen evenwicht kan houden.

30. Zie onder meer Kirzner, I. (red.), Subjectivism, Intelligibility and Economic Under-
standing. Essays in Honor of Ludwig M. Lachmann on his Eightieth Birthday,
Londen, 1986.

31. Zie Clark, Ch., 'Adam Smith and Society as an Evolutionary Process', Journal of
Economic Issues, jaargang 24, pp. 825-844.

32. Zie bijvoorbeeld Lucas, R., 'Methods and Problems in Business Cycle Theory',
Journal of Money, Credit and Banking,jaargang 12,1980, pp. 696-715, opgenomen
in Hoover, K., The New Classical Macroeconomics, deelllI, Aldershot, 1992, pp.
225-244.

33. Clark, Ch., Adam Smith and Society as an Evolutionary Process, Journal of Econo-
mic Issues, jaargang 24, 1990, pp. 825-844.

34. Idem, pp. 826-827.
35. Idem, pp. 828.
36. Idem, p. 842.
37. Idem, p. 829.
38. Smith stelt deze misinterpretatie van sympathy overigens zelf al in The Theory of

Moral Sentiments aan de orde; zie onder meer TMS Vll.iii.1.4. Vergelijk hoofdstuk
II, pp. 66-67. Zie eveneens Peil, J., 'Adam Smith. A Reconstruction of His Econo-
mic Thought'., Research Memorandum 8802, Institute of Economics, University of
Nijmegen, Nijmegen, 1988, p. 21.

39. Een belangrijke uitzondering vormt Morrow. Zijn publicaties zijn van grote beteke-
nis geweest in onze eerdere studies betreffende de herinterpretatie van Smith's
werk. Zie onder meer Peil, J., 'Adam Smith en economische wetenschap', in Berns,
E. (red.), Adam Smith. Ethiek, Politiek, Economie, Tilburg, 1986, pp. 268-309.

40. Zie ook Peil, J., 'Adam Smith en economische wetenschap', in Berns, E. (red.),
Adam Smith. Ethiek, Politiek, Economie, Tilburg, 1986, pp. 268-309 betreffende de
discussie over het vermeende determinisme van Smith's vier fasen theorie.

41. TMS IV.1.11:
... The perfection of police, the extension of trade and manufactures, are noble and
magnificent objects. The contemplation of them pleases us, and we are interested in
whatever can tend to advance them. They make part of the great system of government,
and the wheels of the political machine seem to move with more harmony and ease by
means of them. We take pleasure in beholding the perfection of so beautiful and grand
a system, and we are uneasy till we remove any obstruction that can in the least disturb
or encumber the regularity of its motions .... From a certain spirit of system, ... , from
a certain love of art and contrivance, we sometimes seem to value the means more than
the end, and to be eager to promote the happiness of our fellow-creatures, rather from
a view 10 perfect and improve a certain beautiful and orderly system, than from any
immediate sense or feeling what they either suffer or enjoy .

... Nothing tends so much to promote public spirit as the study of politics, of several
systems of civil government, their advantages and disadvantages, of the constitution of
our own country, its situation, and interest with regard to foreign nations, its commerce,
its defence, the disadvantages it labours under, the dangers to which it may be exposed,
how to remove the one, and how to guard against the other. Upon this account political
disquisitions, if just, and reasonable, and practicable, are of all the works of speculation
the most useful. Even the weakest and the worst of them are not althogether without
their utility. They serve at least to animate the public passions of men, and rouse them
to seek out the means of promoting the happiness of the society.
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Zie eveneens TMS ll.ii.3.5 en IV.1.9.
42. Smith geeft in WN IV.Intro.l de volgende omschrijving van politieke economie:

Political oeconomy, considered as a branch of the science of a statesman or legislator,
proposes two distinct objects; first, to provide a plentiful revenue or subsistence for the
people, or more properly to enable them to provide such a revenue or subsistence for
themselves; and secondly, to supply the state or commonwealth with a revenue sufficient
for the publick services. It proposes to enrich both the people and the sovereign.

Zie eveneens TMS n.u.i.s.
43. Zie met betrekking tot het belang van de handhaving van rechtvaardigheid voor

mens en samenleving TMS ll.ii.3.2 en 4.
44. Zie met betrekking Lucas' visie op de economische analyse onder meer: 'Methods

and Problems in Business Cycle Theory', Journal of Money, Credit, and Banking,
jaargang 12, 1980, pp. 696-715, opgenomen in Hoover, K. (red.), The New Classi-
cal Macroeconomics, deel III, Aldershot, 1992, pp. 225-244:

One of the functions of theoretical economics is to provide fully articulated, artificial
economic systems that can serve as laboratories in which policies can be tested out at
much lower cost. ... Any model that is well enough articulated to give clear answers to
the questions we put to it will necessarily be artificial, abstract, patently ''unreal.''

At the same time, not all well-articulated models will be equally useful. Though we
are interested in models because we believe they may help us to understand matters
about which we are currently ignorant, we need to test them as useful imitations of
reality by subjecting them to shocks for which we are fairly certain how actual econo-
mies, or parts of economics, would react. The more dimensions on which the model
mimics the answers actual economies give to simple questions, the more we trust its
answers to harder questions. This is the sense in which more "realism" in a model is
clearly preferred to less.

On this general view of the nature of economic theory then, a "theory" is not a
collection of assertions about the behavior of the actual economy but rather an explicit
set of instructions for building a parallel or analogue system - a mechanical, imitation
economy. A "good" model, from this point of view, will not be exactly more "real" than
a poor one, but will provide better imitations. Of course, what one means by a "better
imitation" will depend on the particular questions to which one wishes answers.
(pp. 225-226)

45. In lijn met Smith's opmerking over de aantrekkelijkheid van Newtons astronomie
zouden we ten aanzien van Ricardo kunnen stellen dat het ontworpen economisch
systeem hem zozeer aansprak dat het niet als een creatie maar als een representatie
van economische (natuur)wetmatigheden werd opgevat. Het doel dat Ricardo zich
in The Principles of Political Economy and Taxation stelde, was het blootleggen
van de wetten die de verdeling van de produktie over arbeid, kapitaal en grond
bepalen. Zie daartoe de Preface bij dit boek en de volgende passage uit het hoofd-
stuk On Natural and Market Price:

In the 7th chap. of the Wealth of Nations, all that concerns this question is most ably
treated. Having fully acknowledged the temporary effects which, in particular employ-
ments of capital, may be produced on the prices of commodities, as well as on the
wages of labour, and the profits of stock, by accidental causes, without influencing the
general price of commodities, wages, or profits, since these effects are equally operative
in all stages of society, we will leave them entirely out of our considerations, whilst we
are treating of the laws which regulate natural prices, natural wages and natural profits,
effects totally independent of these accidental causes. In speaking then of the exchange-
able value of commodities, or the power of purchasing possessed by anyone commodi-
ty, I ~ean always that power which it would possess, if not disturbed by any temporary
or accidental cause, and which is its natural price.
(The Principles of Political Economy and Taxation, 1817, heruitgegeven door R.
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Hartwell, Hannondsworth, 1971, p. 114);
Zie met betrekking tot de mechanistische benadering van Jevons en Walras de
volgende passages uit hun werk:

But as all the physical sciences have their basis more or less obviously in the general
principles of mechanics, so all branches and divisions of economic science must be
pervaded by certain general principles. This is to the investigation of such principles -
to the tracing out of the mechanics of self-interest and utility, that this essay has been
devoted. The establishment of such a theory is necessary preliminary to any definite
drafting of the superstructure of the aggregate science.
(Jevons, S., The Theory of Political Economy, 1871, heruitgegeven door R. Collison
Black, Harmondsworth, 1970, p. 50; zie eveneens 'Letter 128' in Collison Black, R.
(red.) Papers and Correspondence of William Stanley Jevons, deel Il,Clifton, 1973, pp.
361-362)

We are dealing here with the determination of prices in perfect competition and which
depend upon our preferences, justified or unjustified. This question alone is the object
of pure economics. Pure economics will not be a physico-mathematical science, but one
of a psycho-mathematical nature. By means of two conclusive examples it seems to me
easy to make mathematicians see that its procedure is rigorously identical to that of two
of the most advanced and uncontested physico-mathematical sciences, rational mecha-
nics and celestial mechanics.
(Walras, L., Economique et Mechanique, 1909, vertaald en heruitgegeven in Samuels,
W. (red.), Economics as Discourse: an Analysis of the Language of Economists, Boston,
1990, p. 208.)

Zie eveneens Thoben, H., 'Mechanistic and Organistic Analogies in Economics
Reconsidered', Kyklos, jaargang 35, 1982, pp. 292-305, in het bijzonder pp. 294-
295, en Mirowsky, Ph., 'Walras' "Economics and Mechanics": Translation, Com-
mentary, Context', in Samuels, W. (red.), Economics as Discourse: an Analysis of
the Language of Economists, Boston, 1990, pp. 189-224.

46. Ricardo, D., Principles of Political Economy and Taxation, 1817, heruitgegeven
door R. Hartwell, Harmondsworth, 1971, p. 50 en Jevons, S., The Theory of
Political Economy, 1871, heruitgegeven door R. Collison Black, Hannondsworth,
1970, p. 53.

47. Zie met betrekking tot Walras' oordeel over Smith: Jaffe, W., 'A Centenarian on
a Bicentenarian: Leon Walras's Elements on Adam Smith's Wealth of Nations',
Canadian Journal of Economics, jaargang 10, 1977, pp. 19-33.

48. Zie respectievelijk pp. 172-176 en pp. 176-182.
49. TMS vn.iii.1.2:

Human society, when we contemplate it in a certain abstract and philosophical light,
appears like a great, an immense machine, whose regular and harmonious movements
produce a thousand agreeable effects.

50. Zie bijvoorbeeld TMS m.2.32.
51. Zie met betrekking tot the obvious and simple system of natural liberty alsmede de

taken van de overheid WN IV.ix.51-52.
52. Dat het obvious and simple system of natural liberty of het systeem van perfect

liberty and perfect justice voor Smith een utopische waarde heeft, blijkt onder meer
uit WN IV .ii.43 en IV .ix.28.
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