
coen teulings

Moraliteit en Markt. Een verstandshuwelijk?

inleiding

Wat hebben moraliteit en markt gemeen? In de beleving
van velen is dat bitter weinig. Markten zijn onderdeel van
de wereld van de economie. Dat is een wereld van rationa-
liteit en keiharde efficiency. Een wereld van nuchtere cal-
culaties, waarin geen ruimte is voor de zachte krachten
van het morele gelijk. Moraliteit hoort thuis in de wereld
van de ethiek, van normen en waarden, een wereld waarin
niet de ratio maar emoties een hoofdrol spelen. Markt
staat dus tegenover moraal, economie tegenover ethiek.
Zij hebben niets gemeenschappelijks.
In dit artikel zal ik precies het omgekeerde beweren.

Markten kunnen niet zonder moraliteit. Die bewering is
niet gebaseerd op wensdenken over het inherente goede in
de mens. Het is eerder omgekeerd. Normen en waarden
zijn een rationeel maatschappelijk antwoord op de beper-
kingen van het pure najagen van het eigen belang. Normen
ontlenen hun effectiviteit ook niet per se aan een in de
mens diepgeworteld moreel bewustzijn (het helpt wel).
Een norm werkt, omdat ze de ene burger vertelt hoe de
andere zal reageren als hij zelf die norm overschrijdt.
Anders gezegd, de norm waarschuwt hem voor straf van
zijn medeburgers bij normafwijkend gedrag. 
Zonder dat soort normen kunnen de meeste markten

eigenlijk niet functioneren. Ethiek en economie zijn in die
zin nauw verbonden. Normen zijn tot op grote hoogte het
gevolg van het streven naar een doelmatige inrichting van
de samenleving. Zij kunnen die rol spelen, niet vanwege
onze verheven morele inborst, maar op basis van een ratio-
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nele calculatie van ons eigen belang. Zo is het, dat wil zeg-
gen, zo is het tot op grote hoogte. Wie nog iets hoger reikt,
ontdekt dat het niet alleen rationele calculatie is die ons
drijft. Mensen reageren niet altijd rationeel. Wij zijn ook
stomme automaten, de gevangenen van onze emotionele
overtuigingen over goed en kwaad, die als robots reageren
op bepaalde situaties, wars van iedere nuchtere calculatie.
Dat blijkt nuttig voor een goed functioneren van de maat-
schappij. De vraag is hoe het kan dat wij zozeer de gevan-
gene zijn van onze eigen emoties. Hier gaat economie over
in biologie, Charles Darwin neemt het over van Adam
Smith. Wij zijn het product van een millennia lange evolu-
tie. Hoe kan het dat irrationele, emotionele types zoals wij
het in het evolutionair opzicht hebben gewonnen van de
hypothetische rationele homo economicus?
In dit artikel passeren dit soort vragen de revue. Het uit-

gangspunt van mijn betoog zijn twee simpele spelletjes.
Allereerst het aloude gevangenendilemma (volgende para-
graaf). Het najagen van het eigen belang leidt daar tot een
inefficiënt resultaat: verraad brengt ons in het gevang, soli-
dariteit en samenwerking leidt ons naar het Walhalla. Ik
laat vervolgens zien dat er twee mogelijke uitwegen uit dit
dilemma zijn. Ten eerste, wanneer het gevangenendilemma
meermalen achtereen wordt gespeeld, normen en waarden,
ofwel reputatie en vertrouwen. De tweede oplossing, zie
derde paragraaf, is de rechtsstaat. Vanuit de rechtsstaat
maak ik in de daaropvolgende paragraaf nog één stap ver-
der, naar het functioneren van de politiek. Waarom is het
voor politici zo moeilijk om een reputatie van betrouw-
baarheid op te bouwen? Het tweede spelletje, zie vijfde
paragraaf, divide the dollar, is een subtiele variatie op het
eerste. Hier blijkt dat wij niet alleen nuchter calculeren,
maar dat wij ook gedreven worden door emotie. Ik laat
zien hoe de evolutietheorie dat kan verklaren. In de laat-
ste paragraaf trek ik conclusies. Het politieke systeem in
een goed functionerende moderne samenleving lijkt het
meest op een verstandshuwelijk, tussen twee mannen wel
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te verstaan: tussen Plato’s filosoof-koning en Machiavelli’s
machtsbeluste vorst.

het dilemma van de  twee  gevangenen 

Commissaris De Cock kent zijn pappenheimers. Verdach-
te Kobus zit in verhoor 1, verdachte Dries in verhoor 2. “Ja,
Kobus, jij weet natuurlijk ook wel dat jullie fout zitten”,
houdt De Cock zijn verdachte in verhoor 1 voor. “Dries
heeft zojuist bekend, hij wil jou er alleen voor laten
opdraaien. Bovendien, wat zal de rechter ervan vinden als
jij in zo’n zware zaak niet meewerkt om het recht zijn loop
te laten hebben. Samenwerking met ons is je beste kans.”
In verhoor 2 voert collega Vledder met Dries een soortge-
lijk gesprek. Dit is het dilemma van de twee gevangenen:
houden beide partners in crime stand, of verraden zij elkaar.
Gezamenlijk hebben ze belang bij standvastigheid, indivi-
dueel ligt dat precies omgekeerd. Het vlees is zwak. Vooraf
hebben ze afgesproken voor elkaar door het vuur te gaan,
maar eenmaal onderworpen aan het verhoor slaat de twij-
fel toe. Hoe geloofwaardig is de belofte van de ander om
elkaar altijd de hand boven het hoofd te houden?
Kobus en Dries hebben een bindingsprobleem. Zij zou-

den zich vooraf geloofwaardig aan hun belofte willen bin-
den. Maar hoe kunnen zij garanderen dat zij hun belofte
als puntje bij paaltje komt ook zullen houden? Liefst zou-
den zij gelijk oversteken. Boter bij de vis, zodat de geloof-
waardigheid van hun belofte niet voor twijfel vatbaar is.
De tijd keert zich echter tegen ons: de belofte komt eerst,
pas veel later weten we of die ook wordt nagekomen. 
Dit is een standaardprobleem in het economisch ver-

keer. Bekend is het probleem van de centrale bank, die van-
daag belooft waardevast geld uit te geven, maar morgen in
de verleiding komt de reële waarde van haar verplichtin-
gen uit te hollen door inflatie de vrije hand te geven. Maar
wat te denken van de klant die een brood koopt bij de bak-
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ker? Hij krijgt eerst het brood, voordat hij betaalt. En wat
gebeurt er nu als de klant roept dat hij al betaald heeft? Of
omgekeerd. Stel dat er eerst wordt betaald en dat dan pas
het brood over de toonbank gaat. Wat gebeurt er dan als de
bakker claimt dat er nog niet betaald is en dat het brood
pas over de toonbank komt na (hernieuwde) betaling van
de verkoopprijs? In de praktijk doen dit soort ruzies zich
nauwelijks voor, maar goed beschouwd is dat een Gods
mirakel. De onvermijdelijke ongelijktijdigheid van leve-
ring en betaling is het probleem en dat probleem doet zich
vaak voor. Wat bijvoorbeeld te denken van een werkgever
die zijn werknemer een vast salaris betaalt en maar moet
zien of die werknemer ook werkelijk presteert? Of omge-
keerd, degene die een opdracht uitvoert en maar moet
afwachten of de opdrachtgever daadwerkelijk betaalt? 
Het gevangenendilemma werpt zijn schaduw boven-

dien vooruit. Kobus en Dries zien aankomen dat ze elkaar
later in hun samenwerking een loer zullen draaien, en
beginnen er daarom niet eens aan. Dit heet een berovings-
probleem (‘hold up’). Bij de criminele operatie die beide
heren in gedachte hadden komt dat de samenleving waar-
schijnlijk wel goed uit, maar ook tal van andere projecten
die wel maatschappelijke meerwaarde opleveren verdor-
ren in de slagschaduw van de dreiging van een toekomstig
gevangenendilemma.
Gevangenendilemma’s zijn dus een bedreiging voor het

efficiënt functioneren van een samenleving. Voor een
‘institutionele oplossing’ daarvan bestaat dus een lucratieve
‘markt’. (Op de ‘markt voor instituties’ kom ik later terug).
Zoals in de inleiding is aangegeven, bestaan er in essentie
twee oplossingen: ten eerste het herhaald spelen van het
spel en ten tweede de rechtsstaat. 
Beginnend bij de eerste: herhaling van het spel biedt

Kobus en Dries nieuwe mogelijkheden. Zij kunnen voor-
dat zij de gevangenis ingaan met elkaar afspreken dat ze
elkaar nooit zullen verraden, bekrachtigd met een rituele
eed van eeuwige trouw. Bovendien met de stilzwijgende
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afspraak dat als Dries het ooit waagt deze afspraak niet na
te komen, dat dan Kobus’ wraak vreselijk zal zijn: Kobus
zal daarna nooit meer met Dries samenwerken, maar hem
voor altijd laten branden in de hel van het eeuwige verraad.
Waarom werkt deze afspraak? Vanwege de voortreffe-

lijke morele inborst van Kobus en Dries? Nee, deze
afspraak werkt omdat Kobus en Dries een nuchtere afwe-
ging maken tussen het korte termijn voordeel om de ander
te verraden versus het lange termijn nadeel van altijd door
de ander verraden te worden. Zolang het vooruitzicht van
de toekomstige samenwerking van Kobus en Dries maar
voldoende lucratief is, zal de verleiding om te gaan voor het
korte termijn gewin kunnen worden weerstaan. Niet van-
wege een hoog moreel, maar louter vanuit eigenbelang.
Herhaling lost dus niet alle problemen op. Voortzetting
van de samenwerking na vandaag moet voldoende toe-
komstig voordeel opleveren, anders werkt het niet.
En dat ritueel rond die eed van eeuwige trouw dan? Is

dat geheel overbodig, is een nuchtere calculatie van het
eigen belang voldoende? Nee, want in dit soort spelletjes
zijn er twee (of zelfs meer) stabiele evenwichten mogelijk.
Ofwel Kobus en Dries zijn van plan zich beiden aan hun
plechtige gezworen beloften te houden en verwachten dat
ook van elkaar. Dit is een rationeel evenwicht: alle ver-
wachtingen komen uit en niemand heeft op enig moment
individueel belang om van zijn plan af te wijken. Ofwel
Kobus en Dries zijn dat allebei allerminst van plan. Kobus
redeneert dat Dries immers toch niet te vertrouwen is en
dat dus verraad voor Kobus de beste optie is. En omdat
Dries precies hetzelfde redeneert, klopt die redenering
ook nog en is dus verraad zowel voor Kobus als Dries het
rationele antwoord. Ook wederzijds verraad is dus een
rationeel evenwicht, waarin alle verwachtingen uitkomen
en niemand er belang bij heeft van die verwachtingen af te
wijken. De plechtige, gezworen eed helpt ons om ons er -
aan te herinneren in welk evenwicht we zitten, dat van ver-
raad of dat van samenwerking. En de eed helpt ons eraan te
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herinneren wat er gebeurt als we ons niet aan onze belofte
houden. Reputaties ondersteunen normen: wie de reputa-
tie heeft de norm te overtreden, zal nooit meer met iemand
een samenwerkingsverband aan kunnen gaan.
Normen, waarden, de eed van eeuwige trouw, reputatie,

dit zijn wat Douglas North institutiesnoemt: het geheel van
overtuiging en gedragsregels dat het maatschappelijk ver-
keer reguleert. Een institutie is dus niet per se een gebouw
met functionarissen, of een wet, of een beperking van de
vrije werking van het marktmechanisme. Het begrip is veel
ruimer.

Is die eed wel nodig? Komen weldenkende mensen niet
altijd in het samenwerkingsevenwicht terecht? Het andere
evenwicht is immers zo onaantrekkelijk. De bovenstaande
figuur, overgenomen uit een boek dat ik samen met Lans
Bovenberg en Harry van Dalen heb geschreven, 1 geeft het
antwoord. Het laat het vertrouwen zien dat mensen uit
diverse landen hebben in transacties die ze met elkaar
doen. Dat vertrouwen blijkt tussen landen en tussen
regio’s binnen die landen enorm uiteen te kunnen lopen,
en wel precies zoals je zou verwachten. Scandinavië en
Nederland zijn walhalla’s van vertrouwen en samenwer-
king. In Sicilië en Calabrië, de bakermat van de maffia, is
het vertrouwen ver te zoeken. Een ander voorbeeld is de
loopgravenoorlog in Noord-Frankrijk. Robert Axelrod
beschrijft in zijn boek The Evolution of Cooporation hoe
het gedrag van de troepen in de loop van de oorlog plotse-
ling veranderde als gevolg van een nieuwe strategie van de
legertop.2

Aanvankelijk ontstond in de loopgraven tussen de vijan-
delijke soldaten een cultuur van leven en laten leven, com-
pleetmetgezamenlijkekerstmaaltijdenenvoetbalwedstrij-
den op het niemandsland. Dit was de legertop een doorn
in het oog. Men gaf opdracht tot nachtelijke uitvallen naar
devijandelijke loopgraven.Eensoldaatmochtalleen terug-
komen met het stoffelijk overschot van zijn tegenstander.
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De cultuur van wederzijds respect maakte snel plaats voor
een norm van bloedwraak. Een laatste voorbeeld maakt
duidelijk hoezeer gebeurtenissen uit het verleden, die ver-
ankerd zijn in ons collectief bewustzijn, jaren later op -
nieuw als ankerpunt kunnen dienen voor nieuwe normen
met bijpassend gedrag. Door 600 jaar na dato de Slag bij
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het Merelveld uit 1389 als voorbeeld aan te roepen, wist
Milosovic een nieuw verwachtingspatroon ten aanzien
van het gedrag van christelijke vis-à-vis islamitische mede-
burgers ingang te doen vinden. We weten inmiddels dat
ook dat dit verwachtingspatroon rationeel was, in die zin
dat die verwachtingen helaas zijn uitgekomen. 
Samenwerking is dus wel rationeel, maar niet vanzelf-

sprekend, want wederzijds verraad kan even rationeel zijn.
Waar mensen geen kans krijgen de reputatie van betrouw-
baarheid op te bouwen, komen die reputaties ook niet tot
stand en viert cynisme hoogtij. En dat kan decennia, zelfs
eeuwenlang aanhouden.

het rechtens  afdwingbare  contract

Er is een alternatief voor de institutie normen en waarden.
Kobus en Dries hadden een juridisch contract kunnen
afsluiten, waarin zij hun wederzijdse belofte elkaar nooit
en te nimmer te verraden schriftelijk vastleggen, en waarin
tevens de strafmaat – meestal een boete – wordt bepaald
die er staat op overtreding van deze afspraak. Deze insti-
tutie, een contract, is eigenlijk een verandering van de spel-
regels. Het is alsof je op het voetbalveld de doelpalen ver-
plaatst. Het spreekt voor zich dat als je de spelregels mag
veranderen, allerlei problemen plotseling een stuk mak -
kelijker kunnen worden opgelost. Het bindingsprobleem
houdt op te bestaan als je de spelers toestaat zich door
middel van een contract aan hun belofte te binden. Weg is
het dilemma van de gevangenen. Het contract is boven-
dien veel efficiënter. Waar een herhaald spel alleen werkt
wanneer er voldoende toekomstige meerwaarde van
samenwerking te verwachten is, werkt een contract ook
zonder dergelijke zonnige vooruitzichten. Zonder nadere
beperkingen wint het contract op de markt voor instituties
altijd de concurrentieslag met het herhaalde spel met nor-
men en waarden. Omdat de rechtsstaat een uitweg biedt
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uit het gevangendilemma, en daarmee het berovingspro-
bleem oplost, daarom is een goed functionerende rechts-
staat onontbeerlijk voor een moderne economie.3Maar als
de rechtsstaat dan de perfecte oplossing biedt, waarom
zijn normen en waarden in de praktijk dan toch van groot
belang?
Daarvoor zijn in essentie twee redenen. Ten eerste is er

in een rechtsstaat iemand nodig die objectief kan vaststel-
len of Dries zijn belofte, of in dit geval, zijn contractuele
verplichtingen jegens Kobus is nagekomen. Zo iemand
heet een rechter. Maar is die rechter voldoende geïnfor-
meerd om daadwerkelijk vast te stellen of Dries zijn be -
lofte is nagekomen? Neem een ontslagzaak: hoe zou een
rechter objectief kunnen vaststellen of de werknemer al
dan niet de kantjes er vanaf gelopen heeft? Veelal zijn de
werknemer en zijn baas het daar zelf al niet over eens, laat
staan dat de rechter zich daar als buitenstaander een oor-
deel over kan vormen. 
Als de rechter dan toch, als door een hogere macht

geïnspireerd, tot een schuldigverklaring komt, dan is er
een tweede probleem. Wie gaat de verschuldigde boete in -
casseren? Kobus krijgt dat zelf niet voor elkaar. Hij is er
niet sterk genoeg voor, anders had hij al die juridische
poespas niet nodig gehad, dan had hij zelf wel zijn gelijk
gehaald. Er moet dus een hogere macht zijn die de uitvoe-
ring van het vonnis kan afdwingen. Die macht heet politie,
het staatsmonopolie van geweld. En voor die politieman
achter zijn bureau vandaan wil komen…. Dat gaat in ieder
geval niet vanzelf.
Wie twijfelt aan het realiteitsgehalte van al dit soort pro-

blemen moet voor de grap eens proberen via de rechter
zijn recht te halen. Voor een belang onder tienduizend
euro kun je daar maar beter helemaal niet aan beginnen.
De rechtsstaat is dus een mooie institutie, in theorie effi-
ciënter dan overeenkomsten gebaseerd op normen en
waarden en wederzijds vertrouwen. Tussen deze droom
over de toepassing van wetten en regels staan vooral prak-
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tische bezwaren. De rechtsstaat is dus een zeer belangrijke
institutie, volgens moderne inzichten één van de belang-
rijkste bronnen van de grote voorspoed van de rijke lan-
den, maar zonder normen en waarden kan een economie
niet goed functioneren.

niet  te  vertrouwen,  die  pol it ici

Politici hebben een belabberde reputatie. Van alle ‘beroe-
pen’ komen zij er het slechtst van af, nog slechter dan auto-
verkopers. Dat is geen typisch Nederlands verschijnsel,
sterker nog, in Nederland ligt het vertrouwen in politici
nog ruim boven het Europese gemiddelde.4 De analyse
over het belang van de rechtsstaat voor het creëren van
vertrouwen tussen burgers, verklaart tegelijkertijd waar-
om politici zo’n belabberde reputatie hebben. De politiek
is het hoogste gezag in een samenleving. Zij hebben de
bevoegdheden wetten en regels te stellen ter behartiging
van het algemeen belang, en dus ook om die wetten en re -
gels te veranderen als het algemeen belang dat vraagt. Die
bevoegdheid maakt dat politici geen rechtens af dwingbare
contracten kunnen sluiten, omdat zij uit de aard van hun
wetgevende bevoegdheid de wetten waarop die contracten
zijn gebaseerd, altijd weer kunnen herroepen. Een direc-
teur, binnen zijn organisatie het wetgevende gezag, heeft
een soortgelijk probleem. Echter, aansturing van een be -
drijf is vaak overzichtelijker dan van een heel land. Ten eer-
ste is het organisatiebelang eenduidiger: winstmaximalisa-
tie. Ten tweede kan een directeur makkelijker een reputatie
van betrouwbaarheid opbouwen dan een politicus, omdat
veelal duidelijker is wie voor het besluit verantwoordelijk
is en omdat een directeur vaak langer op zijn post blijft en
daar meestal ook zekerder van is, zodat het mechanisme
van herhaling van het spel, zie de tweede paragraaf , beter
werkt.
Net als Kobus en Dries, kunnen politici en de burgers
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die zij verondersteld worden te dienen hun bindingspro-
bleem oplossen in een herhaald spel. De samenleving kan
dan verlamd raken door het berovingsprobleem tussen poli-
tici en hun ‘ondergeschikten’: uit angst dat politici er ach-
teraf met de buit vandoor gaan, wordt geen enkel project
meer ondernomen. Dit is zo ongeveer het probleem waar-
aan de planeconomie ten gronde is gegaan. Ook politici
hebben echter reputaties, en hun verraad vandaag komt
hun herverkiezing morgen niet ten goede. In die zin is
democratie een zeer belangrijk middel dat politici in staat
stelt zich aan hun belofte te binden, of beter geformuleerd,
dat een samenleving in staat stelt om beslissingsmacht aan
politici te delegeren omdat die politici daar toch maar be -
perkt misbruik van kunnen maken. Het instituut ‘politieke
partij’ versterkt dat mechanisme: de carrière van de politi-
cus is eindig, die van de politieke partij veel minder. Desal-
niettemin werkt dat mechanisme verre van perfect. Zeker
ten aanzien van kleine groepen burgers hebben politici
veel macht. Het electoraat ziet de bewoners van de Dorps-
straat in Schipluiden al aankomen met hun klacht over het
machtsmisbruik van deze of gene landelijk politicus. Die
klacht gaat onder in de kakofonie van politieke debatten. 
Samenlevingen hebben in de loop der tijd tal van insti-

tuties ontwikkeld om dit probleem op te lossen. De al -
macht van politici is ingeperkt door wetten, gewoonten en
rechtsbeginselen. Politici mogen alle wetten wijzigen bij
ge wone meerderheid, maar niet de grondwet. In navolging
van artikel 5 van de Amerikaanse grondwet, ‘[…] nor shall
private property be taken for public use, without just compen-
sation’, mogen politici niet treden in de individuele eigen-
domsrechten zonder een gepaste compensatie van de eige-
naar. In het verlengde daarvan worden er grenzen gesteld
aan het interventierecht van de politiek door de beginselen
van rechtszekerheid (je eigendomsrechten kunnen niet
zomaar door de politiek worden ingeperkt), rechtsgelijk-
heid (de politiek mag geen regels maken die specifiek ge -
richt zijn tegen één burger of groep van burgers), en pro-
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portionaliteit (de interventie moet in verhouding staan tot
het algemeen belang dat de politiek daarmee wenst te die-
nen). Tot slot bestaat er één maatschappelijke norm die de
ultieme inperking is van de almacht van politici, die van
democratische legitimatie. Die norm heeft een belangrijke
maatschappelijk functie. Iedere politicus die die norm
naast zich neerlegt, weet wat daarvan de gevolgen zijn. Het
is de wetenschap van die gevolgen die politici bindt aan de
norm van democratie, precies zoals in de tweede paragraaf
is be sproken. Meer nog dan de markt, kan ook de politiek
niet zonder normen en waarden.
Normen en waarden zijn voor politici als wetten die nog

niet zijn uitgeschreven. Een politieke interventie is altijd
een beslissing ten nadele van de één en ten voordele van de
ander. Waar er alleen winnaars zijn, kan de samenleving
het ook zonder politici wel af. Politici moeten altijd aange-
ven waarom zij in dit geval de rechten van de verliezer heb-
ben moeten inperken. Als die beslissing voortvloeit uit
bestaande wetten, is het geen politieke beslissing maar een
juridische beslissing. De wetgever heeft echter geen per-
fecte vooruitziende blik, het wetboek is een incompleet
con tract.Politicimoetensteedsnieuwebeslissingennemen
om dat contract verder aan te vullen. Die aanvullingen
moeten echter geschieden in de geest van het bestaande
rechtssysteem en rechtsgevoel. Kiezers moeten niet het ge -
voel hebben dat ze slachtoffer zijn van een beroving, maar
dat de ingreep logisch voortvloeit uit de ontwikkeling van
de samenleving. Zij hadden die ingrepen bij wijze van
spreken moeten kunnen voorspellen. Als de politiek dat
gevoel met regelmaat doorbreekt, valt het vertrouwen weg.
Het ‘ondernemingsklimaat’ is één van de thermo meters
voor dat vertrouwen, zonder dat stoppen onder nemers
met het aangaan van nieuwe projecten, een lot wat menig
land na politieke turbulentie heeft ondergaan (zo-
als Nederland, in de jaren zeventig). En opnieuw: voor 
een directeur van een onderneming geldt in feite hetzelfde.
Ook zijn beslissingen vereisen legitimatie naar zijn mede-
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werkers. Alleen dan worden ze geaccepteerd zonder dat ze
ten koste gaan van het vertrouwen op de werkvloer. 
Wittman ontwikkelt, in navolging van Posner, wat uit-

gangspuntenwaaraannieuwewetgevingmoetenvol doen.5

In feite moeten interventies er in zijn ogen vooral op
gericht zijn dat de totale maatschappelijke welvaart wordt
gemaximaliseerd, en dat verdelingseffecten zo veel moge-
lijk buiten beschouwing blijven. Theoretisch is er veel voor
te zeggen dat de politiek zich niet bij ieder wissewasje laat
leiden door verdelingskwesties, maar zich vooral richt op
de totale welvaart. De verdeling van de welvaart kan dan
het beste met algemene belastingmaatregelen worden ge -
stuurd. De gedachte dat nieuwe wetgeving vooral maxi -
male maatschappelijke welvaart tot doel moet hebben is
theoretisch zeer aantrekkelijk, maar past slecht in de
Nederlandse politieke en juridische traditie. 
Symbolen spelen daarom in het politieke debat een

grote rol. Zij zetten normen, als een soort richtingwijzers,
over het soort interventies dat de politiek voor ogen staat.
Een typisch voorbeeld is het symbool ‘privatisering’.6 De
betekenis van dat woord verschilt van land tot land, en
daarbinnen van bedrijf tot bedrijf. In sommige landen is
(of: was) ‘privatisering’ slechts een vooraankondiging van
de daarop volgende ‘nationalisering’, of minder vergaand,
van andere politieke bemoeienis, via prijsvoorschriften of
regulering. Dan werkt privatisering dus niet, omdat het
berovingsprobleem blijft bestaan: ondernemers onder -
nemen niet, in de verwachting dat hun winsten later door
po litici zullen worden wegbelast. Het is daarom erg be -
langrijk om het woord ‘privatisering’ in ere te houden,
door het alleen te gebruiken als politici echt bereid zijn hun
interventiebevoegdheden uit handen te geven. De gang
van zaken bij de Nederlandse Spoorwegen is wat dat
betreft geen florissant voorbeeld.
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charles  darwin en  de  verdeling van
een dollar

In de tweede paragraaf is gedemonstreerd dat normen
prima kunnen worden verklaard als gevolg van het gedrag
van rationeel handelende individuen die louter hun eigen
belang najagen. De norm van samenwerking helpt die in -
dividuen om te bepalen in welk evenwicht zij zitten: leven
zij in een wereld waarin iedereen elkaar kan vertrouwen,
en waarin samenwerking dus loont omdat die ook van de
andere zijde wordt beloond met samenwerking, of leven
wij in een wereld waarin vertrouwen zoek is, en waarin
degene die samenwerking zoekt de deksel op de neus krijgt
door het verraad van de ander. Zijn normen dan louter het
gevolg van nuchtere calculatie van het eigen belang, of zijn
wij toch behept met een dieper ingebakken normatief be -
sef? En als dat zo is, waar komt dat normatieve besef dan
vandaan?
De eerste vraag, hebben wij een dieper ingebakken nor-

matief besef, kan het best worden geanalyseerd aan de
hand van een simpel spelletje, divide the dollar. Dit spel lijkt
sterk op het eerder besproken gevangenendilemma. De
spelregels zijn simpel. Er is 1 dollar, ofwel 100 dollarcent te
vergeven. Speler 1, Kobus, mag aangeven hoe die 100 dol-
larcent wordt verdeeld tussen hemzelf en speler 2, Dries.
Dries mag alleen maar ja of nee zeggen. Als Dries ja zegt
worden 100 dollarcent verdeeld conform het voorstel van
Kobus, als Dries nee zegt krijgen beide spelers niets. Daar-
na gaan beide spelers uiteen en zien elkaar nooit meer
terug. Geen van beide spelers heeft dus later een kans om
de ander te straffen wegens overtreding van de norm.
Rationele spelers zouden dit spel als volgt spelen. Voor

Dries is de zaak eenvoudig. Hij zou ieder voorstel moeten
accepteren waarbij hij 1 cent of meer krijgt. Immers, wat
voor zin heeft het voor hem om een voorstel af te wijzen?
Dan krijgt hij niets, en Kobus ziet hij nooit meer terug, dus
een poging om Kobus te straffen door een voorstel af te
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wijzen is volmaakt zinloos. Gegeven deze rationele reactie
van Dries is de optimale strategie van Kobus ook simpel.
Het beste verdelingsvoorstel is 1 cent voor Dries en 99 cent
voor Kobus, want een rationele Dries zal dat voorstel
accepteren, en dus krijgt Kobus 99 cent. Tel uit je winst.
Wordt dit nu anders als je Dries en Kobus eerst in een

kamertje zet en met elkaar laat praten? De inhoud van dat
gesprek laat zich raden. Dries foetert tegen Kobus: “Als je
het waagt om mij af te schepen met 1 dollarcent zal ik niet
aarzelen, dan ga je met niets naar huis. Ook al word ik daar
zelf slechter van, ik zal je straffen door je verdelingsvoor-
stel af te wijzen.” Als Dries en Kobus rationeel zijn, en dat
van elkaar weten, is die communicatie volmaakt zinloos.
Immers, Kobus weet dat Dries als het puntje bij paaltje
komt een verdelingsvoorstel van 1 versus 99 cent toch zal
accepteren. Doet hij dat niet, dan heeft hij immers hele-
maal niets in handen. Dries heeft een bindingsprobleem: hij
kan zich niet geloofwaardig binden aan zijn ‘belofte’ om
een onredelijk voorstel af te wijzen.
Tot zover het rationele individu. Nu over naar mensen

van vlees en bloed. Hoe spelen zij dit spel? Het aardige van
dit soort eenduidig omschreven spelsituaties is dat zij zich
goed experimenteel laten analyseren, letterlijk in een labo-
ratorium. De uitkomsten van dat soort experimenten zijn
zeer instructief. Eerst over Dries. Accepteert hij ieder ver-
delingsvoorstel dat hem meer dan 1 dollarcent toekent?
Neen. Experimenteel onderzoek laat zien dat Dries mini-
maal 30 tot 40 cent wil hebben, anders verwerpt hij het
voorstel, ook al heeft hij daarmee alleen zichzelf. De ratio-
nele Dries mag dan niet in staat zijn zichzelf geloofwaar-
dig te binden, de Dries van vlees en bloed kan dat blijkbaar
wel. Vervolgens over Kobus. Die heeft mensenkennis. Hij
weet dat Dries minimaal 30 tot 40 cent wil hebben voordat
hij het voorstel accepteert en doet dan ook een dienover-
eenkomstig voorstel. Rationaliteit blijkt voor Dries dus
niet per se een voordeel te zijn. De Dries van vlees en bloed
krijgt meer, omdat hij zich geloofwaardiger kan binden
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aan zijn ‘belofte’ om een onredelijk voorstel af te wijzen.
Onze irrationaliteit is niet alleen een empirisch feit, zij
blijkt ook nog een voordeel.
Waar komt onze irrationaliteit dan vandaan? Hoe komt

het dat wij blijkbaar niet weloverwogen reageren door die
ene dollarcent te accepteren, maar als voorgeprogram-
meerde automaten die, in een emotionele opwelling en in
woede ontstoken, dat verdelingsvoorstel af wijzen? Hier
biedt Charles Darwins evolutieleer uitkomst.7 Voor dat
doel is het goed om terug te gaan naar het gevangenen -
dilemma. In ons leven doen zich in praktijk tal van samen-
werkingsrelaties voor. Ofwel: wij spelen voortdurend het
spel van een gevangenendilemma. Stel nu dat er twee soor-
ten genen zijn: samenwerken en verraad. De evolutieleer
zegt dat dat gen overleeft dat het meest ‘succes’ heeft, dat
wil meestal zeggen, dat zich het snelste voortplant; in dit
geval de genen die met het meeste succes het gevangenen-
dilemma spelen. Stel je een samenleving voor van samen-
werkers waarin voortdurend enkelvoudige (dus zonder
herhaling) gevangenendilemma’swordengespeeld.Stel dat
het gen van één lid van de samenleving wordt gemuteerd
naar verraad. Dat lid zal veel succes hebben in die samenle-
ving, want hij verraadt voortdurend zijn partner, zonder
dathij zelf ooitmetverraadwordt geconfronteerd.Hetgen
verraad zal zich in snel tempo verspreiden. Het kan zelfs
zijn dat het gen samenwerking geheel het loodje legt. De
enige tegenkracht tegen de opkomst van het gen verraad is
het geval dat verraders andere verraders tegenkomen,want
zij eindigen in de slechtst mogelijke uitkomst van het ge -
vangenendilemma. Omgekeerd is de enige be scherming
van samenwerking dat een samenwerker een an dere sa -
menwerker tegenkomt, want zij eindigen in de best moge-
lijkeuitkomst.Ontmoetingen tussensamenwerkersenver-
raders eindigen altijd in het voordeel van de laatste. Hier
zit precies de mogelijke bron van bescherming van het gen
samenwerken. Stel dat ieder lid van de samenleving toch in
eerste instantie zijn eigen broertjes en zusjes tegenkomt,
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en daarmee een gevangenendilemma speelt. Broertjes en
zusjes hebben dezelfde ouders en dus dezelfde genen. Ver-
raders spelen aldus vooral met ver raders, samenwerkers
vooral met samenwerkers. De familiestructuur werkt al -
dus in het voordeel van het gen samenwerken, omdat ver-
raders vooral elkaar het leven zuur ma ken en met hun
onbetrouwbare gedrag niet het bordje van goedgelovige
samenwerkers kunnen leegeten. Een dergelijk mechanis-
me verklaart ook waarom de klasse van de hymenoptera
(onder andere bijen, wespen en mieren) zo’n ongelooflijk
hoog niveau van samenwerking kunnen bereiken. De mie-
ren in een mierenhoop, een kolonie van hymenoptera,
hebben allen dezelfde moeder en delen dus hetzelfde vrou-
welijk gen. Mocht dat gen door een toeval zijn gemuteerd
van samenwerken naar verraad, dan is die kolonie geen
lang leven beschoren.
Vanuit theoretisch oogpunt is het interessante van deze

evolutionaire analyse niet zozeer het verschil, maar vooral
de overeenkomst met de speltheorie voor rationele indi -
viduen. Het rationele individu zoekt doelbewust die stra -
tegie uit die hem het meeste succes biedt, en daaruit wordt
feitelijk gedrag verklaart. Het individu uit de evo lutionaire
speltheorie heeft een door zijn genen voorgeprogram-
meerde strategie, maar doordat de reproductie af hanke-
lijk is van het succes in het spelen van het gevan genen -
dilemma, bestaat er toch een link tussen het voor komen
van een bepaalde strategie en het succes daarvan. Voor een
rationeel individu is verraad altijd de beste strategie. In een
evolutionair spel kan samenwerken overleven, omdat via
gemeenschappelijke genen van broers en zussen wie goed
doet vooral goed ontmoet, en vice versa voor het kwaad,
niet als gevolg van reciprociteit, maar als gevolg van een
genetische overeenkomst met de directe omgeving.
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zwalkend tussen weldenkend 
f ilosoof  en  machtspolit icus

Ik hoop dat ik in het voorafgaande iets van de intellectuele
opwinding heb kunnen overbrengen die ik in de loop van
de afgelopen 20 jaar had, toen ik stuk bij beetje de hier be -
sproken ideeën oppikte uit de wetenschappelijk literatuur.
Ik wil in dit artikel in de eerste plaats een andere manier
van denken over sociale problemen stimuleren. Sociale
wetenschap is niet gebaat bij een kunstmatige gebiedsop-
deling tussen moraliteit en markt, of breder nog, tussen
ethiek, economie, sociologie, politicologie, psychologie en
recht. Dat wereldbeeld van gescheiden sferen van ratio -
naliteit wordt ook in Nederland zorgvuldig gecultiveerd,
naar mijn oordeel ten onrechte. Redeneringen als: ‘van-
uit ethisch oogpunt geldt ..., maar vanuit economisch oog-
punt …’, een soort gebiedsafbakening van argumenten
waartussen klaarblijkelijk geen intellectueel verkeer
mogelijk is, zijn in mijn ogen een testimonium paupertatis.
Waar er twee theorieën zijn over één verschijnsel is dat
geen legitimatie voor handhaving van de status quo intel-
lectuele non-interventie, maar is dat een uitdaging om met
een overkoepelende theorie te komen. De natuurkunde
heeft zich ook niet laten opdelen tussen relativiteit en on -
zekerheid, maar zoekt nu al decennia naar wegen om Ein-
stein en Heisenberg met elkaar te verzoenen. Moraal en, in
lijn daarmee, recht laten zich niet reconstrueren vanuit
fundamentele grondrechten. Moraal en recht zijn het pro-
duct van sociale interactie. De intellectuele en weten-
schappelijke uitdaging is dat productieproces te begrijpen.
Stukje bij beetje volgen daar beleidsmatige adviezen uit. In
de tussentijd is het beter moraliteit en markt niet als el -
kaars tegenpolen te zien, als olie en water die niet kunnen
worden gemengd en waarbij het een onvermijdelijk ten
koste gaat van het ander, maar veeleer als twee zijden van
dezelfde medaille, of medailles. Die medailles zijn pas-
muntjes van talloze sociale interacties die onze samenle-
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ving kent, waarbij moraliteit en markt steeds onlosmake-
lijk zijn verbonden.
Ik heb in dit artikel ook uitgebreid stilgestaan bij het

beeld van politiek en politici. Enerzijds zijn politici net als
anderen. Zoals een consument zijn welbevinden maxi-
meert, een ondernemer zijn winst, en een hoogleraar zijn
faam, zo maximeert een politicus zijn macht, precies zoals
Machiavelli ons voorhield. Naar mijn ervaring spoort dat
beeld van de politicus ook vrij aardig met de werkelijkheid,
net zoals het dat doet voor consumenten, ondernemers en
hoogleraren. Toch kan de politicus alleen functioneren als
hij ook het beeld van Plato in gedachten houdt. De politi-
cus staat als wetgever boven de wet, hij of zij mag de wet
maken en veranderen. Zij mag haar macht echter niet mis-
bruiken. Politieke interventies vereisen daarom perma-
nente verantwoording en legitimatie, en moeten zijn geba-
seerd op logische principes en oude tradities. Zij mogen
geen toevallig ingrepen zijn, louter gemotiveerd door de
actuele politieke belangen. Alleen dan worden de interven-
ties geaccepteerd. In die zin is de politicus ook filosoof.
Wie de dagelijkse debatten in onze Tweede Kamer volgt,
de politiek met de kleine ‘p’, heeft misschien moeite om die
rol van de politicus te herkennen.
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