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Van de vele ‘vermarktingsvoorbeelden’ uit Niet alles 
is te koop van Michael Sandel krijg ik rode oortjes. i 
Vooral vanwege de inventiviteit van mensen die zich 
op het gebied van de ‘onethische handel’ begeven.  
Is de markt doorgedrongen tot in de kieren en gaten 
van álle maatschappelijke domeinen? Ook de zorg? 
Als mantelzorger van een hoogbejaarde vrouw kom 
ik in aanraking met CIZ-indicaties en de daaraan 

gekoppelde zorguren, tot in zorgminuten nauwkeurig uitgesplitst. Op een avond was 
ik bij haar en kwam er een verzorgster van Florence voor het obligate kwartiertje. 
Nóg klinken haar laatste woorden na in mijn oren: ‘Mevrouw, hoef ik geen boterham 
voor u klaar te maken? Nou, dan ga ik maar weer.’ Zou het in old Europe net zo erg 
zijn als als in Gods own country aan de andere kant van de Atlantische Oceaan? 
 
Naar aanleiding van Sandels boek komen allerlei gedachten in mij op. Die wil ik hier 
de vrije loop laten. Hij heeft het herhaaldelijk over ‘economie’ en ‘vrije markt’. Ik 
praat liever alleen over het laatste: de ‘vrije markt’, die ik in het vervolg kortweg 
‘markt’ noem. Het is de economie in haar lelijkste gedaante. Zo zie ik het tenminste. 
De markt is het domein in de samenleving met de ‘laagste ethiek’. Versta mij goed: 
zij is niet asociaal, want ook hier vinden interacties plaats. En die zíjn sociaal, ook al 
hebben ze niet de gloed en warmte van vriendschappelijke relaties. De markt is wél 
amoreel: het gaat haar alléén om maximalisatie van wederzijds nut en, als de onzicht-
bare hand van Adam Smith meewerkt, als uitvloeisel daarvan maximalisatie van het 
maatschappelijk nut. De homo mercatus is een 
‘uitgeklede mens’, een ‘vermarkte stumperd’: zijn 
geschiedenis, sociale bindingen, overtuigingen, 
voorkeuren, smaken, waarden en normen doen er 
niet toe. 
Sandel zegt terecht, dat de markt niet neutraal is, 
want ze beïnvloedt de goederen die verhandeld 
worden en de attituden van de handelende personen. 
In díe zin is juist níet amoreel: haar in mijn ogen 
verwerpelijke moraliteit betreft het gereduceerde 
mensbeeld, de mens als ‘ruilobject’, misschien wel 
als ‘wegwerpartikel’. 
 
De markt is anno 2013 doorgedrongen in alle domeinen van het maatschappelijk 
leven, dus óók in de ethisch meest gevoelige, zoals onderwijs en zorg. Karakteristieke 
overtuigingen, attituden, waarden en normen van die domeinen eroderen in hoog 
tempo, tenminste, als je Sandel mag geloven. Dat proces is volgens hem al dertig jaar 
gaande: te beginnen bij Reagan en Thatcher begin jaren 80 krijgt het ná de ineen-
storting van het communisme een enorme impuls en dreigt het allesoverheersend te 
worden. De voorbeelden in het boek van Sandel buitelen over elkaar: fast-trackpro-
gramma’s, line standing, concierge medicine, callcenter-technologie, Project Preven-
tion, AP-cursussen, green card, emissiehandel, het recht om op neushoorns en wal-
russen te jagen et cetera. Hallo! Is dat pas 30 jaar geleden begonnen?  



Sloeg Jezus 2000 jaar geleden de handelaars de tempel al niet 
uit? Was er geen marktdenken tijdens de VOC-periode? Is het 
ontstaan van het liberalisme híer in Europa en het conservatis-
me dáár in de VS geen voorstadium? Speelt Adam Smith geen 
rol? Heeft de VS geen Ayn Rand gekend? ii Geen Alan Green-

span vóór zijn ultieme bekering bij het uitbreken van de laatste crisis? 
 
Mét Sandel zie ik de markt als een wild dier dat getemd moet worden. Het moet terug 
zijn kooi in. Het beest temt zichzelf niet. Wíj moeten dat doen. Maar zijn wij de 
aangewezen dompteurs? Zijn we daarvoor niet te zeer ‘vermarkt’? Zijn niet alleen 
mensen met een ‘hoog mensbeeld’, zoals Michael Sandel of Bruce Springsteen, 
daartoe in staat? 
Sandel beschrijft het mensbeeld van waaruit hij handelt, denkt, waardeert en normeert 
niet in extenso, maar het sijpelt tussen de kieren van zijn tekst door. Laat ik proberen 
het te omschrijven. 
De mens is een uniek wezen en verre van een ruilobject of koopwaar: koop en 
verkoop van kinderen of organen kán technisch wel en beide partijen kunnen er baat 
bij hebben, maar zo’n transactie haalt wél de waarde van het ‘object’ omlaag. Die 
waarde is immers intrinsiek.  
De mens is vrij, maar niet in de libertaire zin van het woord. Vrijheid is altijd 
geconditioneerd door omstandigheden die de een vrijer maakt dan de ander: wie 
straatarm is verkoopt zijn bloed níet uit eigen vrije wil. 
De mens is een zingevend en waarderend wezen. Alle goederen krijgen daardoor een 
‘glans’ die boven de marktwaarde uitstijgt. 
En éérder dan een homo mercatus is de mens een homo socialis: hij lééft van sociale 
praktijken waaraan een intrinsieke waarde wordt toegekend, zoals vriendschap, sport 
en concertbezoek. 
 
Vanuit dít mensbeeld roept Sandel ons op mee te helpen de ‘markt’ terug in zijn hok 
te duwen. Dat doet hij vanuit twee argumenten die steeds terugkeren: het gelijkheids-
argument en het corruptieargument. Wat het eerste betreft: eerlijkheid vraagt om 
gelijke kansen. Voorkomen moet worden, dat alleen rijken bepaalde voorrechten 
kunnen kopen. Het corruptieargument gaat dieper en verder dan het eerste: het pro-
beert de waarde-rende houding van mensen tegenover zichzelf en de overige goederen 
hoog te houden, zowel in eerlijke als oneerlijke situaties. Want uiteindelijk ondermijnt 
de markt de morele en sociale betrokkenheid van mensen (het commercialiserings-
effect volgens Hirsch, p.119). Vermarkting leidt in essentie tot omkoping en corruptie. 
Jawel, er is veel te koop: huizen, landerijen, kleren, voedsel enzovoort. Maar sommi-
ge goederen zijn niet te koop: vriendschap, Oscars en titels. 
Verder is er een grijs tussengebied: kinderen, organen, ver-
ontschuldigingen en bruiloftstoespraken. Vooral dit gebied 
vraagt om ethische bezinning. Sandel stelt doorheen het 
boek inderdaad herhaaldelijk vragen naar de ethische gren-
zen van de markt.  
 
Rode oortjes bezorgt het boek mij. Niet vanwege de concep-
tuele structuur waarin begrippen als economie, markt, mo-
raal en ethiek hun plek zouden kunnen krijgen - een gründliche theorie ontbreekt in 
deze pragmatische, aan de oppervlakte opererende Angelsaksische studie - maar 
vanwege de vele overtuigende voorbeelden die mij uiteindelijk laten verzuchten: ‘De 
markt gaat veel te ver. Het moet anders’. 
Maar hoe? 



Op dát moment komen er al-
leen nog vragen in mij naar 
boven: 

 Als wij al in hoge 
mate ‘vermarkt’ zijn, 
kúnnen we dan nog 
wel een ethische 
bezinning in gang 
zetten? 

 Moet de overheid het 
voortouw nemen en 
het publieke debat, 
Sandels ultieme 
olossing, organiseren? 

Hans Achterhuis kan mij nog meer vertellen ..... 
 
 

 Hoe moet ze dat doen? 
 Ís het eigenlijk wel zo erg als Sandel doet voorkomen? 
 Zijn we in Europa niet beter af dan in de VS? 
 Welke goederen mogen volgens ons zéker niet te koop zijn? 
 Zijn incentives of geldelijke prikkels wel moreel aanvaardbaar (p.85)? 
 Een lastige filosofische vraag: als wíj het zijn die waarde aan dingen 

toekennen, mogen we die dan nog ‘intrinsiek’ noemen? 
 En de slotvraag: hoeveel markt verdraagt een mens? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
i Michael Sandel. Niet alles is te koop. De morele grenzen van marktwerking. Uitgeverij Ten Have, Amsterdam, 2012, 4e druk 
ii Hans Achterhuis wijdt in zijn De utopie van de vrije markt (Lemniscaat, Rotterdam 2011, 4e druk) heel deel I aan het denken en 
de invloed van Atlas Shrugged van Rand en de daarmee samenhangende utopie van het neoliberalisme. 


