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Marktwerking versus solidariteit? 
Een verkenning van ontwikkelingen

De groote fout van de Fransche revolutie is geweest, dat zij, in
plaats van de gilden te hervormen, hetgeen dringend nood -
zakelijk was – èn wegens de stijgende ontwikkeling der samen-
leving èn wegens hun eigen algeheele ontaarding – ze eenvou-
dig afschafte, een fout, welke het gevolg was, eenerzijds van
hare valsche vrijheidsidee, daar zij niet onderscheidde tussen
vrijheid en teugelloosheid, en anderzijds van hare evenzeer
valsche opvatting van de menschelijke natuur, daar zij vergat,
althans weigerde te erkennen, dat de mensch niet is enkeling,
niet atoom in een dood mechanisme, maar sociaal wezen,
levend lid van een levend organisme: de maatschappij.1

Aldus een der eerste voorzitters van de Rechtskundige Af -
deling, tegenwoordig de Rechts- en Bestuurskundige Af -
deling van het Thijmgenootschap in een in twee afleverin-
gen verschenen artikel (gebaseerd op de door zijn liberale
promotor niet geaccepteerde hoofdstukken van zijn dis-
sertatie) dat in 1899 werd gepubliceerd in ‘De Katholiek’.
Aalberse, daarvan getuigen ook op een bijzondere wijze
zijn recent uitgegeven dagboeken, was nauw betrokken bij
de wijze waarop er vanuit het katholieke sociale denken
mede richting werd gegeven aan een programma van
maatschappelijke ordening dat een antwoord probeerde te
geven op de stormachtige opkomst van een industrieel
kapitalisme.2 Het was een tijd waarin het katholieke socia-
le denken actief vorm kreeg in praktische wetgeving en
institutievorming, waarin het een eigenstandig antwoord
probeerde te vormen op de ‘sociale kwesties’. Het eigen-
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standige in het antwoord kwam onder meer daarin naar
voren, dat de markt niet zonder meer werd afgewezen,
maar werd geplaatst in een bredere visie op het algemeen
belang van de samenleving en het eminente belang van de
menselijke waardigheid en solidariteit. Dat gebeurde in
een tijd waarin het liberalisme zich zowel in de politieke als
maatschappelijke verhoudingen een dominante positie
had verworven, maar waarin ook de eerste discussies in
een zich ontwikkelde democratie over de noodzaak van de
begrenzing van de economische vrijheid omwille van het
algemeen belang met de nodige passie werden gevoerd.
Het was een tijd waarin de eerste grondslagen voor een
sociale wetgeving en de daarmee verbonden maatschappe-
lijke instituties (zoals de vakbeweging) ook in katholieke
kringen prominent op de agenda werden geplaatst. Een
tijd van belangrijke transformaties en institutionele ver-
nieuwing. Een tijd waarin de solidariteit vorm kreeg in tal
van wetten die we kunnen herkennen als de grondslagen
van de hedendaagse verzorgingsstaat.
Die verzorgingsstaat is, vanaf het moment dat de con-

touren ervan vorm kregen, nimmer een rustig bezit ge -
weest, telkens waren er discussies over vormgeving, doel-
stelling, reikwijdte en katholieken hebben daaraan vanaf
het eerste moment actief deelgenomen. Solidariteit en
menselijke waardigheid, het vormgeven van de evangeli-
sche op dracht om te zien naar de naasten, de zwakke te
beschermen en daar waar mogelijk weerbaar te maken en
op eigen kracht deel te nemen aan het economische en
maatschappelijke leven: het zijn thema’s die zich telkens
weer mogen verheugen op een grote belangstelling. Bin-
nenkort zal de Nederlandse vertaling verschijnen van het
door de Pauselijke Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede
(Pontifical Council for Justice and Peace) in 2004 uitge -
geven Compendium van de Sociale Leer van de Kerk.
Tegenwoordig spreken we liever van het sociale denken,
om het dynamische en responsieve karakter ervan te be -
klemtonen. Telkens moeten immers, in sterk veranderen-
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de economische en maatschappelijke verhoudingen, nieu-
we antwoorden worden gezocht op de sociale kwesties die
zich aandienen. Zoals verderop in deze bundel nog duide-
lijk zal worden, is een aantal kwesties die zich in deze tijd
aandienen wederom te plaatsen in het perspectief van de
vraag hoe we ons daarbij tot de markt verhouden. 

De bundel doet ‘verslag’ van een serie bijeenkomsten die
de Rechts- en Bestuurskundige Afdeling heeft georgani-
seerd rondom het thema ‘marktwerking en solidariteit’.
Die serie nam een aanvang in het najaar van 2005, met een
symposium in Utrecht, waar onder meer door de huidige
directeur van het Centraal Planbureau, Coen Teulings, en
fnv -voorzitter Agnes Jongerius werd gesproken. Hun op
schrift gestelde bijdragen openen deze aflevering van de
Annalen van het Thijmgenootschap. De andere bijdragen
vormen de weerslag van de symposia die de afdeling orga-
niseerde in samenwerking met toonaangevende organisa-
ties op onderscheiden domeinen van maatschappelijke
dienstverlening: we waren als afdeling te gast bij de kro ,
de cz-groep, de gemeente Nijmegen en hadden intensieve
contacten met vertegenwoordigers van organisaties die
actief zijn op de domeinen van volkshuisvesting, reïntegra-
tie, onderwijs en gezondheidszorg. We voerden er discus-
sies over de vraag hoe de verhouding tussen solidariteit en
marktwerking, de laatste decennia in het overheidsbeleid
op tal van terreinen actief bevorderd, zich ontwikkelt.
Doelstelling van die bijeenkomsten, en dat geldt ook deze
bundel, was inzicht te krijgen in de praktijken die zich in
die domeinen feitelijk ontwikkelen, en om daarover een
eerste verkennende discussie te voeren.
Marktwerking, doorgaans nogal in algemene termen

ge hanteerd, verwijst feitelijk naar een complex geheel van
transities die sedert een jaar of twintig tal van maatschap-
pelijke sectoren kenmerken. Veel van wat we als ‘typisch
publieke’ voorzieningen kenden wordt tegenwoordig aan-
geboden in meer ‘private’ of ‘gemengde’ regimes. Dat
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geldt onder meer de voor telefoon, het openbaar vervoer
en de ge zondheidszorg. Het beeld dat het hier gaat om een
betrekkelijk eenduidige en eenvormig lineaire gedaante-
verwisseling is overigens misleidend: feitelijk zien we com-
plexe en zeer heterogene transities van ‘staat’ naar ‘markt’,
die doorgaans beter worden beschreven in termen van een
slalomachtige Echternach-processie dan in termen van
een heldere oversteek van de ene naar de andere zijde. Vee-
leer dan een heldere keuze tussen markt of overheid (die de
afgelopen jaren het discours leek te beheersen) lijkt er
sprake van een per sector op maat gesneden benadering,
die zijn uiting vindt in veeleer hybride dan pure, veeleer
meervoudige dan eenduidige arrangementen die nog verre
van stabiel lijken te zijn. Zowel in de gezondheidszorg als
in de sfeer van de sociale woningbouw gaan de ingezette
hervormingen gepaard met doorgaande discussies over in -
tenties, instrumenten en effecten. Het beeld dat in de bij-
dragen aan deze bundel opduikt is daarom verre van een-
duidig, maar is als momentopname van de transities die,
ruim een eeuw na Aalberse, in de Nederlandse verzor-
gingsstaat hun beslag krijgen, instructief en levert een
empirisch geïnformeerde bijdrage aan een soms louter in
normatieve termen gevoerd debat. 
Dat beeld maakt de onzekerheid die dit soort processen

begeleidt er intussen niet minder op. Precies daar waar het
gaat om de tweede term in de titel, ‘solidariteit’, worden er
vele vragen gesteld. Kunnen marktwerking en solidariteit
wel samen gaan, of betekenen vormen van marktwerking
de door Aalberse al vermoedde een ‘zegepraal der sterk-
sten en meest gewetenloozen’? Deze bundel beoogt geens-
zins om op die vraag een laatste antwoord te geven, maar
veeleer om het debat daarover te informeren met casestu-
dies waarin een aantal maatschappelijke domeinen onder
het vergrootglas word gelegd. 
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Marktwerking versus Solidariteit start met een tweetal inlei-
dingen: de huidige directeur van het Centraal Planbureau
en de voorzitter van de Federatie Nederlandse Vakbewe-
gingen beschouwen beiden meer fundamentele aspecten
van de verhouding tussen markt en moraal. In de bijdragen
daarna komen achtereenvolgens de reïntegratie van werk-
lozen (Van Gestel en Scholten), de gezondheidszorg (Buij-
sen), het onderwijs (Van den Heuvel), de media (Van de
Donk, De Wit en Verlind) en de sociale woningbouw
(Godfroij) aan de orde. De bundel wordt besloten met een
bijdrage over de ontwikkeling van een katholiek-sociale
visie op marktwerking en solidariteit, waaruit duidelijk
wordt dat we zowel de conceptuele als de spirituele ele-
menten daarvan voor een vruchtbare en toekomstgerichte
discussie niet uit het oog mogen verliezen (Steenvoorde).
De bundel is nadrukkelijk bedoeld als bijdrage aan de

discussie, die met de presentatie van de al genoemde
Nederlandse vertaling van het Compendium van het
katholieke sociale denken hopelijk een nieuwe impuls zal
krijgen. Aanwijzingen voor de noodzaak daarvan zijn ook
buiten het bestek van deze bundel genoeg te vinden. In
nagenoeg alle hier besproken sectoren beleven we de laat-
ste jaren een aanzwellend ongenoegen over de dominantie
van het economistische en liberale discours in het vigeren-
de overheidsbeleid, dat ruim een eeuw na Aalberse de dis-
cussies over een juiste maatschappelijke ordening bijna
alle sectoren die de kwaliteit van het menselijk bestaan in
belangrijke mate bepalen, in zijn greep lijkt te houden. En
wederom zou het in die discussies niet opportuun zijn ‘de
markt’ als zodanig af te wijzen, meer zou het er veeleer om
moeten gaan kritisch te onderzoeken hoe bepaalde vor-
men van marktwerking de kwaliteit van het menselijk
samenleven en het algemeen belang (of beter: het bonum
commune) op een juiste wijze kunnen ondersteunen.
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noten

1 P.J.M. Aalberse, ‘Vrije concurrentie. Oorzaken en Gevol-
gen’, in: De Katholiek, 1899 october-november, p. 227. 
Zie p. 213-239 en p. 305-349. 

2 P.J.M. Aalberse, Dagboeken 1902-1947, bezorgd door 
J.P. de Valk en A.C.M. Kappelhof, Amsterdam 2006. 
Naast de mooie boekuitgave van een groot deel ervan, 
zijn ze ook integraal te raadplegen op het internet: zie
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Aalberse/
Dagboeken. Zie voor een uitvoerige beschrijving van zijn
werk en de discussies in katholieke kringen: J.P. Gribling,
P.J.M. Aalberse 1871-1948 (dissertatie R.K. Universiteit van
Nijmegen), Utrecht 1961, met daarin onder meer aandacht
voor discussies binnen de ‘Leidse’ en ‘Limburgse’ school
binnen het Nederlandse katholieke sociale denken.

* De redactie dankt mevr. P.A.A.M. Evers-Haanen voor haar
ondersteunende werkzaamheden bij het drukklaar maken 
van deze bundel.
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