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Van produkt naar praktijk:
gezondheidszorg als zorg
laan C. Tronto

Gezondheidszorg is waarschijnlijk de eerste vorm van zorg die ons te binnen schiet als we
denken over 'zorg'. Het beeld van de dokter die zijn kunsten uitoefent, wordt gevonden in
de Republiek van Plato en in hedendaagse televisiedrama's. Als we ons dus willen afvragen of
het gebruik van zorg als politiek en moreel concept onze manier van denken zal beïnvloe-
den, is er waarschijnlijk geen betere case-stucfy dan gezondheiszorg.
Welke moreel interessante vragen kunnen gesteld worden over gezondheidszorg? Als we

vluchtig door artikelen en teksten over medische ethiek bladeren, blijken de belangrijkste
thema's gerangschikt te kunnen worden met behulp van overwegingen als de mogelijkheid
van misbruik binnen de arts-patiëntrelatie, plichten ten aanzien van patiënten en familie, in-
jörJtled consent, medische experimenten met mensen, vragen rond de betekenis van leven en
dood (zoals abortus en hulp bij zelfdoding door een arts), genetische manipulatie, en vragen
rond verdelende rechtvaardigheid binnen de gezondheidszorg. Wat opvalt aan deze lijst vra-
gen is dat in alle gevallen medische problemen beschouwd worden als een inbreuk op een
in andere opzichten 'normaal' bestaan.
In dit essay zal ik stellen dat deze kijk op medische ethiek voortvloeit uit de filosofische

vooronderstellingen die we hanteren om morele vragen te beoordelen. Omdat dit beeld van
moraliteit zo beperkt is, is het niet in staat om alle kenmerken te waarderen die we in de dis-
cussie over moraliteit en gezondheidszorg kunnen inbrengen. In plaats daarvan dienen we
de zorgethiek te gebruiken als een ander model om moraliteit te beschrijven. We zullen dan
zien dat vanuit een zorgperspectief gezondheidszorg niet langer een produkt is waarover
autonome individuen onderhandelen, maar in plaats daarvan een praktijk wordt waarin
mensen naar beste vermogen het leven handhaven, herstellen en beschermen.
Om de dimensies van deze perspectief-verschuiving duidelijk te maken, zal ik me con-

centreren op één aspect: hoe wordt een persoon voorgesteld die gezondheidszorg nodig
heeft? Ik begin met een bespreking van de aard van paradigma-wisselingen. Ik zal dan stellen
dat discussies over de ethische dimensies van gezondheidszorg ons een goede gelegenheid
bieden om de noodzaak in te zien van een paradigma-wisseling naar een zorgethiek toe. Dan
zal ik ieder van deze twee perspectieven behandelen; ten eerste zal ik beschrijven hoe in het
gangbare morele model, dat aanneemt dat mensen actoren zijn die hun autonome levens-
plannen willen uitvoeren, patiënten geen actoren* kunnen zijn, en in plaats daarvan produk-
ten worden. Ten tweede zal ik beschrijven hoe, in de context van een zorgethiek, de plaats
van de 'patiënt' verschillend is, wat ons in staat stelt te doorzien hoe zorg een van de voort-
durende praktijken in het menselijk leven is. Ik zal afsluiten met een argument waarom het
zorgperspectief superieur is.
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Over paradigma's
Thomas Kuhns weergave van The Strueture of Scientifte Revo/utions suggereert dat wetenschap-
pelijke verandering niet alleen plaatsvindt als gevolg van een opeenstapeling van toenemen-
de nieuwe kennis, maar ook als gevolg van verschuivingen in de fundamentele vooronder-
stellingen van de wetenschappelijke werkelijkheid. Kuhn noemde dergelijke fundamentele
modellen van wetenschappelijke kennis 'paradigma's'. De aanwezigheid van een paradigma
onderscheidde volgens Kuhn twee toestanden: die van normale wetenschap en periodes
van wetenschappelijke revolutie. Als een onverwacht resultaat regelmatig voorkomt en een
anomalie binnen de normale wetenschap wordt, en als de anomalie erkend wordt als een
uitdaging aan de logica van het normale wetenschappelijke paradigma, dan ontstaat een pe-
riode van crisis, en mogelijk een wetenschappelijke revolutie.1

Kuhn schreef zijn werk als wetenschapshistoricus. Diverse kwesties rond de interpretatie
van de filosofische betekenis van paradigma-wisselingen blijven dus gecompliceerd. Zo is
bijvoorbeeld de betekenis van een paradigma zelf onduidelijk. Er is veel gediscussieerd over
de theorie van Kuhn, en over de vraag of zij ook toepasbaar is buiten de natuurwetenschap-
pen.2 Het is verder moeilijk in te schatten hoeveel waarde we moeten hechten aan zijn visie
dat normale wetenschap haar waarden oplegt aan haar gelovigen, en dat paradigma's dus
alleen maar veranderen met de dood van de oude gelovigen. Een andere vraag is of alle para-
digma,s evenveel waard zijn. Op zijn minst één bepaalde lezing suggereert van niet. We zou-
den kunnen zeggen dat een verandering van paradigma's bijna altijd de kwaliteit van weten-
schappelijke oordelen verbetert: in een poging om kennis zodanig te verbreden dat het ook
een verklaring kan geven voor de anomalistische fenomenen zijn nieuwe paradigma's feite-
lijk beter dan de oude, zo impliceert Kuhn.

De 'patiënt' als anomalie
Kuhn gelooft dat systemen van ideeën eengesta/t hebben: als we kijken naar de tekening van
het eend/konijn, dan zien we óf een eend, óf een konijn. Elk stelsel van ideeën heeft een eigen
logica; sommige concepten staan er centraal in, en andere passen er slechts met grote moeite
in. Ondanks de verschillen tussen utilistische, deontologische, contractuele, communitaristi-
sche etc. benaderingen, beginnen hedendaagse morele theorieën vanuit diepgewortelde filo-
sofische posities die een visie op de menselijke natuur benadrukken waarin de belangen van
zorg gemarginaliseerd worden. Deze visie beschouwt menselijk handelen als de uitkomst van
een rationeel (misschien gewoontegetrouw), beraadslagend proces, uitgevoerd door indivi-
duen (of groepen) teneinde morele doeleinden te bereiken. Elders heb ik gesuggereerd dat
deze visie op het menselijk leven en moraliteit noodzakelijkerwijs op een aantal categorale
onderscheidingen berust, waarvan de belangrijkste het onderscheid tussen moraliteit en po-
litiekis, tussen het politieke en publieke aan de ene kant en het zuiver private en het alledaagse
morele gezichtspunt aan de andere kant.3 In hedendaagse liberaal-ethische theorieën is auto-
nomie, als tegengesteld aan heteronomie, een essentieel onderdeel. De rationele capaciteit
van de morele actor als individu (als tegengesteld aan, bijvoorbeeld, een persoon die zich te
veel bezighoudt met niet-rationele aspecten van het lichaam, of met een gevoel van groeps-
identiteit) is een essentiële eigenschap om werkelijk moreel te kunnen zijn. Wat ten grondslag
ligt aan deze vooronderstellingen is een weergave van de menselijke natuur waarin de men-
selijke onafhankelijkheid en een volledige handelingscapaciteit benadrukt wordt. Grenzen
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zijn slechts toevalligheden, die niet constituerend voor de moraal of de persoon zijn. Ter
ondersteuning van de mogelijkheden van een individuele morele actor zich tot een auto-
noom zelf te ontwikkelen, is het vanuit dit standpunt noodzakelijk om zorg naar de zijlijn van
het menselijk leven te dwingen. Zowel de noodzaak om voor anderen te zorgen, als de situatie
waarin men zorg van anderen behoeft, ondermijnen de onafhankelijkheid van actoren. Dus
hebben denkers in de westerse intellectuele traditie in wisselende mate geprobeerd dergelijke
overwegingen uit te sluiten van hun morele en politieke wereldbeeld.

De fictieve autonome actor
Er is echter een ernstig probleem met deze weergave van de autonome actor: het is een fictie.
Alle mensen zijn geboren in een toestand waarin zij afhankelijk zijn van anderen, en de
meeste mensen beschouwen afhankelijkheid als een reguliere en normale situatie in hun le-
ven. Voor een klassiek denker als Aristoteles kon dit feit van afhankelijkheid opgelost wor-
den door het poneren van een sociale orde waarin sommigen offers moesten brengen om
anderen hun autonomie te laten bereiken. Om deze reden hield Aristoteles een pleidooi
voor natuurlijke slavernij en voor de welomschreven huishoudelijke rol van vrouwen. Maar
voor moderne liberale denkers, waar een aanname van democratische gelijkheid deze oplos-
sing tegenhoudt, wordt het feit van afhankelijkheid veel verontrustender. Interessant
genoeg zijn sociaal-theoretici nogal terughoudend geweest om het probleem van afhanke-
lijkheid aan de orde te stellen. Met het democratischer worden van samenlevingen zijn dis-
cussies over afhankelijkheid tamelijk zeldzaam geworden,4 terwijl zij in eerdere historische
periodes (bijvoorbeeld in de werken van liberale denkers uit de zeventiende en achttiende
eeuwS) prominent waren.

Hoewel de fictie van de autonome actor op het eerste gezicht bruikbaar is, ontstaat uit het
gebruik ervan een aantal problemen. Ten eerste suggereert het model van de autonome ac-
tor de superioriteit van het methodologisch individualisme, dat wil zeggen, de aanname dat
het individu de juiste eenheid is voor fJlosofische discussies.6

Ten tweede veronderstelt de fictie van de autonome actor dat het lichaam een instrument
is voor het tot stand brengen van handelingen, en dat daarom het lichaam 'onder' en ten
dienste staat van de geest en het zel£.7

Ten derde maskeert de fictie van de autonome actor de manier waarop macht doordringt
in hoe individuen hun doelstellingen in het leven kunnen bereiken. Niemand is in staat in
zijn eentje iets te bereiken. Net zo min is ook de toegang tot anderen die ons kunnen helpen
bij het bereiken van onze doelen gelijk verdeeld over de samenleving en de wereld. Diege-
nen die bij machte zijn van anderen hulp te eisen bij het bereiken van hun doelen, kunnen
vervolgens claimen dat zij superieur zijn aan die anderen, aangezien zij, naar de maatstaven
van succes, inderdaad meer 'bereikt' hebben. Het is een vicieuze cirkel. Om dit punt in zijn
meest krachtige vorm te stellen, moeten we terug naar de eerlijkere versie van Aristoteles:
door sommige mensen vrij te maken van afhankelijkheid, worden anderen noodzakelijker-
wijs tot diezelfde afhankelijkheid veroordeeld.8

Van actor* naar patiënt
Zo bezien raakt de autonome actor in moeilijkheden wanneer hij of zij ziek wordt. Plotseling
in de steek gelaten door het lichaam, moet de actor* de zorg van anderen accepteren, en er

150 Rekenschap september 1995



misschien zelfs afhankelijk van worden. Het lichaam, dat voordien slechts begrepen werd
als middel om levensplannen te verwerkelijken, vraagt nu zelf om aandacht. De actor wordt
gedwongen tot passiviteit. In feite zijn actor en patiënt in hun oorspronkelijke betekenis el-
kaars tegenpolen (net als passie en actie).
Het wekt dan ook geen verwondering dat problemen rond het in stand houden van een

toestand van autonomie zo prominent aanwezig zijn in de hedendaagse medische ethiek.
Maar er is nog een andere kant aan dit probleem.
Wanneer de actor-met-het-kapotte-lichaam9 tot patiënt gereduceerd is, moet er een ande-

re actor* zijn. En dus doet een andere actor zijn entree: de arts (en andere beoefenaars van
de geneeskunde) als held. Daarbij is het model van geneeskunde waarbinnen de heldhaftige
arts werkt die van het rescue principle.lo Het doel van de arts is om de patiënt weer terug te
transformeren in een actor. Aangezien dit model als startpunt dient voor alle morele over-
wegingen, passen overwegingen die een andere kant op gaan er niet goed in. Zo is het bij-
voorbeeld bijzonder moeilijk om zelfs maar de vraag te formuleren of ingrepen die de dood
uitstellen gestaakt zouden moeten worden. Als artsen toegeven dat de dood onvermijdelijk
is, ontkennen zij daarmee het valoriserende verhaal van het rescue principle. Dat een patiënt
kan overlijden ondermijnt het beeld van de huidige rol van de medische professies: het repa-
reren van de patiënten-status.

Patiënten en bio-ethiek
In aanvulling op mijn argumenten over de zwakheid van het rationele-actorparadigma, is het
ook niet moeilijk om de relatieve incoherentie van bio-ethiek als filosofische studie te zien.11
Op dit moment kan de bio-ethiek wijzen op een aantal principes die zij van belang acht: 'wel-
doen, niet-kwaaddoen, autonomie, recht op leven, rechtvaardigheid en vertrouwelijkheid',
maar er is geen enkel intellectueel raamwerk dat deze principes begeleidt.12 In tegenstelling
tot de situatie in andere gebieden van de filosofie, bestaat er geen overkoepelend raamwerk
dat de richting van de bio-ethiek kan bepalen.13

Zoals deze analyse duidelijk maakt, verstoort het feit dat mensen gezondheidszorg nodig
hebben de veronderstelde normale, autonome actor. Omdat onze filosofie zo sterk de en-
kelvoudige, autonome actor* veronderstelt, stort, wanneer we deze fictie ontmaskeren, de
hele wereld van heroïsche artsen, die alles moeten doen en op het laatst nog steeds met tra-
gedies geconfronteerd worden, in elkaar.

Zorg als alternatief 'paradigma'
Laat mij nu ingaan op het alternatieve 'paradigma' dat uitgaat van zorg. Berenice Fisher en
ik hebben zorg gedefinieerd als

'een soort-activiteit die alles omvat wat wij doen om onze 'wereld' te onderhouden, te con-
tinueren en te repareren, zodanig datwij er op de best mogelijke manier in kunnen leven. Die
wereld omvat onze lichamen, onze identiteiten en onze omgeving, die wij ineen proberen
te vlechten tot een complex, levensonderhoudend web.'14

Zoals we kunnen verwachten bij een paradigma-botsing, zijn er nogal wat critici geweest die
niet goed wisten wat ze met dit concept van zorg aanmoesten; het leek ze onnauwkeurig,
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amorf en veranderlijk. Het lijkt te veel te omvatten en ze kunnen de duidelijke randen van
haar grenzen niet zien. Critici hebben gevraagd 'waarom valt het fabriceren van een bed niet
net zo goed onder zorg als het verstellen van het bed van een zieke?' '\Vaarom is de politie
geen zorg-instituut?' Mijn antwoord op dergelijke vragen is over het algemeen geweest om
toe te geven dat mijn definitie van zorg erg breed is en dat onderdelen van zorg gevonden
kunnen worden in activiteiten die we strikt genomen niet als zorg definiëren.

Maar in de vraag 'hoe kan ik precies weten waar zorg is-waar zij begint en eindigt?', doet
zich reeds een probleem van botsende paradigma's voor. Zij die werken binnen het paradig-
ma dat veronderstelt dat filosofische debatten over het verhelderen van de aard van dingen
gaan, hebben een fundamenteel aspect van het zorgperspectief gemist: zorg is niet een ding
of een situatie, maar een praktijk. IS We kunnen, in navolging van Aristoteles, praktijken van-
uit een teleologisch raamwerk beschouwen: elke activiteit is een onderdeel van een praktijk
voor zover het zich richt op het doel van die praktijk. Sommige activiteiten staan centraal in
de praktijk van zorg, andere staan wat verder van zorg af, en gaan bijvoorbeeld meer over
spelen, het beschermen van eigendom ofhet maken van winst. Dat de grenzen van een prak-
tijk moeilijk zijn te bepalen, is feitelijk een eigenschap van praktijken. Dat praktijken kunnen
overlappen is een andere eigenschap ervan.

Zorg als uitdaging voor andere hedendaagse morele theorieën
Er zijn meer punten waarop zorg overduidelijk een uitdaging is voor het gebruikelijke pa-
radigma van de morele fJlosofie. Er zijn tenminste vijf punten waarop heersende morele
argumenten zich niet aan zorg kunnen aanpassen. Ten eerste is zorg een bedreiging voor
autonomie. Standaard morele theorieën kunnen niet zien dat om alle autonome menselijke
handelingen een wereld van zorg ligt: mensen zijn gedurende hun leven op verschillende
wijzen en in verschillende gradaties afhankelijk. De afzondering van het autonome individu
is een fictie ten behoeve van morele argumentatie: als individuen niet autonoom zijn, wordt
de mogelijkheid voor morele actoren twijfelachtig.

Ten tweede is dit niet alleen een uitdaging voor de autonomie van individuen, maar het
is ook een uitdaging voor het standpunt dat individuen autonoom zijn; dat wil zeggen dat het
individu de juiste eenheid is voor fJlosofische discussie. Hoewel individuen in de zorgethiek
centraal blijven staan, worden ze bezien in een veel rijkere, verankerde positie vis-à-vis fami-
lieleden, vrienden- en kennissenkringen, gemeenschappen en samenlevingen. De zorg-
ethiek zet vraagtekens bij de aanname datwe uitspraken kunnen doen over 'mensen als men-
sen', door te redeneren vanuit gedecontextualiseerde, individuele levens.

Ten derde. Aangezien zorg gezien wordt als routinematig en prozaïsch, moet zij wel be-
neden de waardigheid en belangstelling van de filosofie staan. Zorgarbeid is typisch gekarak-
teriseerd als eentonig werk, zonder waarde. De verdeling van Aristoteles tussen publiek en
privé maakt een onderscheid tussen activiteiten van een 'hogere' en een 'lagere' orde, daar-
mee de weg banend voor een lange westerse traditie die zorg beschouwt als een voorwaarde
voor, en niet als een onderdeel van het morele leven. Een belangrijk aspect van feministisch
werk aan het zorgconcept is het terugwinnen van het belang van zorg.16

Ten vierde. Vanuit het heersende filosofische standpunt bezien, ondermijnt het zorgper-
spectief de instrumentalistische kijk op het lichaam. Het lichaam, dat in de westerse filosofie
naar voren is gekomen als scheidbaar van de geest en van de activiteiten, en dat gezien wordt
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als een instrument voor het volbrengen van handelingen, heeft een plaats onder het denken
en het handelen. 17De suggestie, zoals het zorgperspectief die maakt, dat het onderhouden
van ons lichaam niet alleen maar instrumenteel is voor het overige deel van onze levens, on-
dermijnt deze aanname.

Ten vijfde. Als het heersende paradigma zorg zou erkennen, dan zou één van de cruciale
machtsverschillen tussen mensen in het centrum van de filosofische belangstelling komen
te staan. Hedendaagse filosofische debatten gaan uit van de relatieve autonomie en gelijk-
heid van rationele actoren; als sommige actoren feitelijk niet in staat tot handelen zijn van-
wege onderdrukkende levensomstandigheden, dan dienen vragen rond macht geïntrodu-
ceerd te worden in het ftlosofische debat.18 Feministische denkers hebben gesteld dat de
onevenredige verdelingen van zorgarbeid van invloed zijn op vele soorten politieke macht,
en zelfs betrekking hebben op onze noties van burgerschap.19

Zorg gebruiken bij het nadenken over gezondheidszorg
Het simpelweg wijzen op de beperktheden van de normale filosofische actor is niet vol-
doende om te laten zien dat de vragen die de gezondheidszorg aan de orde stelt beter door
zorg behandeld kunnen worden. Ik zal eerst ingaan op de aard van zorg, en dan laten zien
dat het scala van vragen dat zorg ons mogelijk maakt te stellen, ons op een juistere manier
doet nadenken over gezondheidszorg.

Naast het definiëren van zorg in brede termen, als een soort-activiteit, hebben Berenice
Fisher en ik vier samenstellende fases in het zorgproces onderscheiden, die de basis vormen
van een analyse van zorg. Deze vier fases zijn: zorgen om, het bewust worden van, en aan-
dacht besteden aan een zorgbehoefte; zorgen voor, het nemen van verantwoordelijkheid
voor bepaalde zorg; zorgverlenen, het feitelijke tegemoetkomen aan een zorgbehoefte; en
zorgontvangen, het wederkerige antwoord van het object, de persoon, groep etc., die de
zorg ontvangen heeft. Wij hebben gesteld dat elke volledige beschrijving van zorg deze vier
fases bevat, en dat, gelet op de complexiteit van deze vier fases, ze dikwijls zullen versplinte-
ren en met elkaar in conflict zullen komen. Sterker nog, het lijkt erop alsof conflict inherent
is aan zorg: omdat er altijd meer behoefte aan zorg is dan waar we ooit in kunnen voorzien,
omdat zorgverleners zelf ook behoeften hebben op het moment dat zij zorg verlenen aan
anderen, is er binnen zorg sprake van een onvermijdelijk conflict. Met de erkenning dat zorg
een complex proces met vele bestanddelen is, romantiseren we het zorgproces niet; het is
waarschijnlijker dat zorg gevuld is met interne tegenstrijdigheden, conflict en frustratie, dan
dat het lijkt op de geïdealiseerde interacties van moeder en kind, of die van leraar en student,
zoals we die bijvoorbeeld vinden in de werken van Nel Noddings.2o

De complexiteit van zorg, zoals Berenice Fisher en ik die hebben afgebakend, stelt ons in
staat verschillende soorten vragen te stellen als een manier om na te denken over openbaar
beleid. Deze lijst van vragen is niet bedoeld als een vorm van methodisme, maar ik denk wel
dat het ons een interessante alternatieve maruer biedt waarop we onze filosofische mogelijk-
heden kunnen gebruiken om naar vragen rond openbaar beleid te kijken.

Vragen die opkomen uit de onderdelen van zorg:
1.Achtzaamheid. Welke zorg is noodzakelijk? Zijn er fundamentele menselijke behoeften?
Welke soorten zorg bestaan er op dit moment; hoe adequaat zijn ze? Wie verwoordt de aard
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van behoeften, wie zegt wat en hoe welke problemen verzorgd moeten worden?
2.Verantwoordelijkheid. Wie moet er verantwoordelijk zijn voor het voldoen aan bestaande
zorgbehoeften? Hoe kan, en hoe behoort vorm gegeven te worden aan deze verantwoorde-
lijkheid? Waarom?
3. Competentie. Wie ifjn feitelijk de zorgverleners? Hoe goed kunnen zij hun werk doen en
hoe goed doen ze het? Welke conflicten bestaan er tussen hen en de zorgontvangers? Welke
voorzieningen hebben zorgverleners nodig om hun werk op een competente manier te doen?
4. Ontvankelijkheid. Hoe reageren zorgontvangers op de zorg die aan hen verleend is? Hoe
goed voorziet het bestaande zorgproces in hun behoeften? AIs hun behoeften met elkaar
conflicteren, wie lost dit dan op?

Vragen die ontstaan uit conflicten en integratie van zorg:
1.Welke conflicten verstoren geïntegreerde en complete zorg?
2. Hoe ver zijn zorgontvangers en zorgverleners van elkaar verwijderd?
3. Hoe ver verwijderd zijn zij die de 'verantwoordelijkheid' hebben van diegenen die de zorg
verlenen?
4. Welke connectie bestaat er, of zou er moeten bestaan om ervoor te zorgen dat zij die clai-
men te 'zorgen om' een specifiek probleem, er ook verantwoordelijkheid voor nemen?
5. Welke conflicten ontstaan tussen de expertise van diegenen die zorgen om, zorgen voor
en zorg verlenen aan, en zij die voornamelijk zorg ontvangen?

Vragen die ontstaan uit de context van zorg:
1. Hoe worden in dit domein behoeften begrepen bij het bepalen en vormgeven van het
zorgproces?
2. Welke vormen van macht en voorrechten, waarvan het waarschijnlijk is dat zij veranderin-
gen in de huidige vormen van zorg bedreigen, bevinden zich in dit zorgproces?
3. Welke constructie van 'anders-zijn' draagt bij aan ons begrip van deze vragen?21

Deze vragen zijn complex en lokken niet noodzakelijkerwijs een eenduidig antwoord uit.
Het stellen van deze vragen en het zoeken naar antwoorden erop leidt niet noodzakelijker-
wijs tot een eenduidig en afgerond beleidsadvies. Het is zelfs waarschijnlijk dat een zorg-
ethiek meningsverschillen en debat oproept.

Wat de zorgethiek het best kan, is het beschrijven van gezondheidszorg als een complex
proces, waarin we rekening moeten houden met de rede, emoties (inclusief onze hoop en
angsten en vrees voor de dood), brede vragen rond sociale rechtvaardigheid,21 en de kwali-
teit van de relaties en de werelden waarin de patiënt handelt.

Vanuit het zorgperspectiefhebben wij de beelden van actoren en agentia volledig omge-
draaid. Het rescue principle is nu een fictie geworden en de relatie tussen arts en patiënt, mo-
menteel geladen met gespannen verwachtingen en daaruit voortvloeiende belastingen van
de arts, kan worden herzien.22 Ironisch genoeg kunnen alleen door het omverwerpen van de
mythe van de bruikbare fictie van de autonome actor, 'patiënten' en hun omgeving hun inte-
griteit als actoren in het proces van hun eigen zorg herwinnen.

Afsluitende opmerkingen
Het model van revolutionaire paradigma-wisselingen veronderstelt dat het ene paradigma
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het andere volledig vervangt en dat paradigma's onvergelijkelijk zijn. Ik heb echter gesugge-
reerd dat een bruikbaarder metafoor die van het vergroten van de ruimte voor filosofische
debatten is. Als we het bereik van de filosofie zodanig vergroten dat zorg er in opgenomen
wordt, dan sluiten we daarmee vragen rond rechtvaardigheid en morele beginselen niet uit.
Wat we wel doen is het verdringen van deze overwegingen als zijnde de enige en altijd de
meest centrale overwegingen van de filosofie.

Ik kom tenslotte terug op de vraag of de zorgethiek een paradigma-wisseling van
rechtvaardigheid inhoudt. De zorgethiek is zowel radicaal revolutionair als prozaïsch refor-
mistisch. Zij vereist dat we de feitelijke, praktische context specificeren waarin onze over-
wegingen werkzaam zijn. De mate waarin de zorgethiek revolutionair is, is afhankelijk van
hoever we deze contextuele grenzen willen verschuiven.

Wat de zorgethiek wel doet op het gebied van gezondheidszorg is dat het fundamenteel
de manier wijzigt waarop we naar gezondheidszorg kijken. Momenteel zien morele filoso-
fen gezondheidszorg te snel als een produkt, doordat gezondheid en het lichaam gezien
worden als instrumenteel. Het wisselen van paradigma's naar een zorgethiek toe is niet een
eenvoudige oplossing voor de moeilijke ethische vragen waarmee we iedere dag geconfron-
teerd worden wanneer we proberen zorg te verlenen. Maar het betekent wel dat we de more-
le wereld anders zullen zien.

Vertaling: Gert van Dijk

* Noot van de vertaler: in de Engelse tekst worden actor en agent door elkaar gebruikt. In
overleg met de auteur is besloten beide woorden als 'actor' te vertalen, en een sterretje te
plaatsen waar in het Engels agent heeft gestaan.

Noten
1. Kuhn, The Structure.
2. Bijvoorbeeld Wolin, 'Paradigms'.
3. Tronto, Moml Boundanes.
4. Maar, zie Manschot, 'Kwetsbare autonomie'.
5. Een grondiger bespreking van deze historische vraag valt buiten het kader van dit artikel. Onder

de denkers die wel aandacht besteedden aan de kwestie van afhankelijkheid, bevinden zich Thomas
Hobbes,John Locke, Adam Smith, David Hume en Jean Jacques Rousseau.

6. Zie, onder anderen, Hollis, Models of man.
7. Foucault, The Care; Carter, Descartes.
8. Waerness heeft een bruikbaar onderscheid gemaakt tussen zorg als 'persoonlijke service', waarin

de zorgontvanger meer macht heeft dan de zorgverlener en daarom in staat is zorg te eisen, en andere
vormen van zorg, waarin de zorgontvanger op een of andere manier werkelijk afhankelijk is van
zorgverleners. Wearness, geciteerd in Ungersson, 'the Language'.

9. Dit is niet hoe ik deze situatie zou begrijpen, maar het lijkt te beschrijven hoe het autonomie-

paradigma er mee om zou gaan.
10. Dworkin, 'Wil! Clinton's Plan'.
11. Natuurlijk is de vraag nog open of er een gebied van filosofie is dat feitelijk onder de werking van

een paradigma valt. Ik wil niet teveel belang hechten aan dit argument. Niettemin vind ik het opvallend
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dat, vergeleken met andere gebieden van toegepaste ethiek, bijvoorbeeld dat van rechtvaardigheid, dit
een gebied is waar nog steeds grote verschillen van inzicht bestaan over de juiste benadering ervan.

12. Brody, Moral Theory, p. 1-2.

13. Zo kon Dworkin in zijn artikel over het Oregon Health Plan alleen maar concluderen dat de
commissie overduidelijk beslissingen had genomen waarvan we weten dat ze fout zijn, maar
tegelijkertijd kon hij niet uitleggen hoe we dat weten.

En als gevolg daarvan wordt de taal van de moraliteit in discussies over gezondheidszorg op
eigenaardige wijze gebruikt, bijvoorbeeld: '(A) moral hazard ... occurs when individuals have little
incentive to restrict their consumption levels to those that would prevail if they faced the full cost of
their consumption. Ifhealth care insurance covers all costs, health care is effectively a "free" good at
the point of consumption ...' McGuire, 'The Economist', p. 114.

14. Fisher en Tronto 'Toward a Feminist Theory', p. 40.

15. Zie over de aard van praktijken: Ruddick, Maternal Thinking, MacIntyre, After Virtue.
16. Zie Finch en Groves,ALabourofLove; Ruddick,Maternal Thinking; Abel en Nelson, Cirdes of Care;

Noddings, Caring; 'A Response'.

17. Zie, onder anderen, Bordo, The Flight, voor een feministische lezing van het Cartesiaanse
lichaam-geestonderscheid en Davis, Reshaping, voor een recente weergave van feministische analyses
van de medische en culturele betekenissen van het lichaam.

18. Calhoun, 'justice'.

19. Mijn discussies over deze vraag met Selma Sevenhuijsen zijn mij zeer behulpzaam geweest. Zie
ook Dietz, 'Citizenship'; Sevenhuisen, 'Paradoxes'; Sarvasy, 'Beyond the Difference'.

20. Noddings, Caring; 'A Response'.
21. Zie bijvoorbeeld Lewin, 'Experimental Drug'; Young,j ustice.
22. Overweeg de superioriteit van deze oplossing boven die van Howe, die stelt dat om stress te

voorkomen zorgverleners moeten anticiperen op ethische dilemma's, zodat zij het ontstaan ervan
kunnen vermijden.
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How polities saved the life of ethies
Marian Verkerk

Inleiding
In 1982 schreef Stephen Toulmin het geruchtmakende artikel How medicine saved the l!ft r!f
ethics.1 De geneeskunde met haar aandacht voor de zogenaamde objectieve behoeften en
belangen van ieder mens zou de ethiek moeten redden uit het relativistische slop. Daarnaast
zou het vooral casuistisch getinte redeneren van de geneeskundige de ethicus een meer
bruikbaar instrument in handen geven dan die van een abstracte en deductieve stijl van ar-
gumenteren. Niet de filosofie maar de geneeskunde dient ons als voorbeeld voor hoe wij
met de ethiek moeten omgaan, zo luidde de boodschap van Toulmin destijds. Filosofische
en meta-ethische discussies kunnen geen bijdrage leveren aan de praktische inzet van de
ethiek.

Een soortgelijke opvatting vinden wij terug bij Joan Tronto. Alleen is het hier niet de ge-
neeskunde, maar de politieke theorie die de reddingsboei vormt voor een werkzame ethiek
van de zorg. Niet zonder reden luidt de ondertitel van haar boek Moml Boundaries, 'a political
argument for an ethic of care'. Moreel verantwoordelijk handelen oogst alleen dan effect
wanneer ook de politieke context waarin dit handelen plaatsvindt in ogenschouw genomen
wordt. Zo schrijft Tronto: 'In order to be created and sustained, then, an ethic of care relies
upon apolitical commitment to value and to reshape institutions to reflect that changed va-
lue.'2

De politieke context is aldus bepalend voor de effectieve kracht van morele argumenta-
ties. Zolang deze context buiten beschouwing blijft, is elke zorgethiek utopisch. Het naar
voren brengen van een moreel zorgideaal is onvoldoende om de wereld ook meer zorgend
te krijgen. Morele idealen moeten vertaald worden in een praktijk. Filosofen en meta-ethici
zijn hiertoe niet geëquipeerd: 'As smart as our philosophers are, they have not been able to
prescribe a moral theory that solves contemporary moral problems.'3

In deze bijdrage wil ik uiteenzetten hoe het praktisch-effectieve en niet-utopische karak-
ter van de zorgethiek door Joan Tronto wordt gedacht. Voordat ik daartoe over ga, zal ik
eerst aangeven hoe in de dominante ethische theorievorming zorg als waarde wordt geperci-
pieerd en op welke wijze Tronto's theorie als een reactie daarop gelezen kan worden.

Zorg en barmhartigheid tegenover contract
In zijn co-referaat bij de lezing van Cornelis Verhoeven heeft Govert den Hartogh geen
mooie woorden over voor de zorgethiek.4 Opvallend is dat Den Hartogh 'zorg' plaatst in
eenzelfde taalspel als dat van 'barmhartigheid' en 'liefdadigheid'. Vervolgens wijst hij erop
dat het vanwege het asymmetrische karakter is dat wij (sic!) enigszins allergisch zijn gewor-
den voor barmhartigheid en dus ook voor zorg. Het is ook daarom dat hij een rechtenethiek
van de autonome mens als helper in deze asymmetrische nood ziet. Ook verwijt hij de zorg-
ethiek dat zij alleen maar oog heeft voor de zorgverlener. De zorgontvanger lijkt in een zorg-
ethiek overgeleverd te zijn aan de goede daden van een zorggever en moet daar ook dank-
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baar voor zijn. Geen wonder dat Den Hartogh vervolgens in antwoord op de vraag of het
op die manier verrijkend en levensvervullend is om de behoeftige ander te zijn, schrijft:

'Als zorgvrager zou ik persoonlijk verre de voorkeur geven aan het veel gesmade contract-
model. Met genoegen betaal ik maandelijks de premie voor mijn ziektekostenverzekering,
wetend dat dit mij te zijner tijd recht op zorg geeft. Ik val liever in handen van personeel dat
zo nodig bereid is voor zijn arbeidsvoorwaarden te staken dan van een congregatie van
barmhartigheid. '5

De bovenstaande gedachtengang van Den Hartogh is niet alleen gebaseerd op een misvat-
ting over wat zorgethiek wil zeggen. Belangrijker is dat het exemplarisch is voor de wijze
waarop over zorg wordt gedacht. Juist het huidige contractdenken - het niet te gesmade
contractmodel van Den Hartogh - en de daarin vervatte visie op autonomie associeert en
positioneert zorg op voorhand met en als liefdadigheid en barmhartigheid. In een eerder
artikel heb ik uitvoerig geschreven over deze verhouding tussen zorg en contract.6 Ik pre-
senteerde daarin het sociaal contract als de ideologie van onze moderne maatschappij. De
samenleving wordt daarin opgevat als een contract dat wordt aangegaan door autonoom ge-
dachte individuen die onder voorwaarden van vrijheid hun eigen leven moeten kunnen le-
ven. Autonome burgers leven samen omdat dat tot hun voordeel strekt. Daarmee is de deel-
name aan de samenleving principieel een contingente en herroepbare zaak. Niet alleen is het
contractuele paradigmatisch voor ons sociaal verhouden, ook het idioom waarin wij onze
morele opvattingen verwoorden, is daarvan doortrokken. Onpartijdigheid, neutraliteit, ra-
tionaliteit en abstractie zijn kenmerkend voor het moreel redeneren.

Een veel beluisterde analyse van de moderne samenleving is dat mensen zichzelf steeds
bewuster worden van het contractuele karakter van ons samenleven. De burger wordt een
calculerende burger, die zijn bijdrage aan de samenleving voorafberekent in termen van ba-
ten en lasten. Het samenleven wordt een kwestie van voor wat, hoort wat. Zelfs zorg voor
elkaar krijgt een contractuele betekenis. Wij dragen zorg voor elkaar via een geïnstitutionali-
seerd stelsel van zorgvoorzieningen, waarop wij rechten kunnen claimen.

Een dergelijk contractueel paradigma van sociaal verhouden brengt met zich mee dat alle
andere gedragingen en handelingen van mensen die niet in deze contractuele termen ver-
klaard kunnen worden, als niet wezenlijk voor de sociale realiteit worden beschouwd. Zorg
als niet-contractuele relatie wordt uitgesloten van het publieke vertoog en overgebracht naar
het domein van het private. En daar kan het op tweeërlei wijze een plaats toebedeeld krijgen.
Ofwel het is de verborgen en verzwegen, maar wel vooronderstelde activiteit die nodig is om
een contractuele samenleving überhaupt mogelijk te maken. Immers, willen we kunnen
spreken van autonome individuen, dan gaat daar een proces van opvoeding van afhankelijke
naar onafhankelijke wezens aan vooraf. Ofwel de zorg behoort tot het domein van het niet-
verplichtende, maar wel prijzenswaardige gedrag van de één naar de ander. Zorg wordt dan
geconcipieerd als particuliere en onmiddellijke betrokkenheid. Voor beide visies geldt even-
wel dat zorg- in termen van onderlinge betrokkenheid en solidariteit - geen plaats kan heb-
ben in het politieke en publieke vertoog.
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Eenzelfde analyse geeft Tronto over deze positie van zorg in het westers gedachtengoed:

'Care as an idea and as an ideal was created in Western thought to describe realms oflife that
are excluded from polities. As aresuit, the traditional notion of care had embodied qualities
that reflect its apolitical quality. Care is privatized and sentimentalized. It appears to be natu-
ral. Care is so under-analyzed, indeed, that it appears to be an "extra", something that cannot
otherwise be understood. Of ten that "extra" is understood in charitable terms, but these
terms, as weil, are not the terms that exist in the political realm. Charity created no obliga-
tions, no future expectations, no ties. Care, either in its private mode or its spirituaily exalted
mode as charity, appears ephemeral and marginal from the standpoint of the ongoing con-
cerns of politics.'7

De kritiek die Den Hartogh op de zorgethiek heeft, is geformuleerd vanuit dit contractuele
paradigma. Zorg is in een dergelijk model een produkt dat verdeeld en verhandeld kan wor-
den en waarop men een recht kan claimen. Al het overige is een gebaar van barmhartigheid
waarvoor men dankbaarheid dient te tonen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in zo'n
model de autonomie van zorgvragers aileen in een ethiek van rechten en plichten gewaar-
borgd wordt geacht. Overgeleverd te zijn aan de goede en opofferende bedoelingen van de
ander is voorwaar geen verheffend vooruitzicht. Andersom geldt ook dat de zorgverlener
niet gebaat is bij een beeld van de zichzelf wegcijferende ziel die met bevlogenheid de ander
wil helpen. Zorg en autonomie, maar ook zorg en emancipatie worden in het contractuele
denkkader als elkaars tegenstanders geconcipieerd. J e zou haast zeggen: als elkaars vijanden!
Zorgethiek heeft daarom als inzet 'zorg' in een ander perspectief te begrijpen. Zo stelt

Peter van Lieshout bijvoorbeeld voor om zorg als omvattend perspectief naar voren te bren-
gen, waarin 'macht', 'arbeid' en 'recht' hun betekenis krijgen in plaats van andersom.8

Een soortgelijke paradigma-wisseling wordt ook door Joan Tronto in haar werk voorge-
staan.

Zorg als praktijk
Tronto ontwikkelt een visie ten aanzien van zorg waarin de zorghouding een wezenlijker
element wordt van ons zelfbegrip en ons begrip van relaties met anderen.
Zij hanteert daartoe een zeer ruime definitie van zorg: 'a species activity that includes eve-

rything that we do to maintain, continue, and rep air our world so that we can live in it as weil
as possible.'9
Andere voorbeelden van omschrijvingen van 'zorg' die Tronto geeft, zijn: 'care is an on-

going activity that forms a central part of life, it is a way to describe our commitments.'l0
En: 'care implies some kind of on-going responsibility and commitment.'11
Het meest duidelijk is Tronto wanneer zij over 'zorg' stelt: 'caring involves responding to

the particular, concrete, physical, spiritual, psychic, and emotional needs of others.'12
Met zorg wordt gehoor gegeven aan behoeften die een afgeleide zijn van een concept van

'human flourishing'. Zorg wordt opgevat aIs het politieke ideaal dat dient voor de ordening
van de samenleving: 'As a political goal, care adds the importance of human well-being to our
list of political goals.'13
Kwetsbaarheid en afhankelijkheid zijn een onlosmakelijk deel van de condition humaine.
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Zorg als activiteit is een antwoord op dit menselijk bestaan. Zorg beschouwen als een ne-
venactiviteit die opkomt in tijden van nood, geeft daarom blijk van een te smalle zorgvisie.
De permanente kwetsbaarheid en fragiliteit van het menselijk bestaan vormen de coulissen
waarbinnen zorg betekenis krijgt. Zorgen is daarom een 'normale' menselijke activiteit die
in tal van verschijningsvormen tot uitdrukking komt. Zorg is geen uiting van barmhartigheid
of liefdadigheid; het zorgdragen voor elkaar behoort tot onze menselijke vermogens en
maakt deel uit van het dagelijks leven.
Van belang is ook dat voor Tronto zorgen een praktijk is. Zorgen is niet het verhandelen

van een produkt, maar een proces dat verschillende dimensies kent. De zorgpraktijk heeft
elementen als betrokkenheid (dit is het oog hebben voor situaties waarin zorg nodig is), ver-
antwoordelijkheid voor het zorgdragen (wie is verantwoordelijk en hoe wordt dat vastge-
steld?), het concrete geven van zorg (welke middelen hebben zorgdragers nodig om ade-
quaat zorg te verlenen?) en het ontvangen van die zorg (hoe reageert de zorgontvanger op
de verleende zorg?). In het proces van zorggeven en -ontvangen kan conflicten optreden die
telkens in kaart gebracht moeten worden. Dit soort van conflicten kan optreden tussen
zorggever en zorgontvanger, maar ook tussen degenen die verantwoordelijkheid dragen
voor het zorgen en degenen die daadwerkelijk de zorg verlenen. Van de zorggever kan in
ieder geval gevraagd worden dat hij of zij uiting geeft aan een zekere betrokkenheid bij de
ander opdat de specifieke noden van de ander gesignaleerd worden. De zorgontvanger dient
ook op een bepaalde manier te reageren op de gegeven zorg. Hij of zij speelt een essentiële
rol bij de interpretatie en beoordeling van de gegeven zorg en van de eigen zorgbehoefte. Dit
houdt onder meer in dat de zorgontvanger zich niet als eisend consument moet opstellen in
het zorgproces. Zo zijn er verschillende spelers die allen hun deel spelen in het tot stand
brengen van een goede zorgpraktijk. Zorg vereist daarbij een diepgaande kennis van de si-
tuaties, behoeften en competenties van alle betrokkenen.
Met deze schets van zorg zijn we wel heel ver verwijderd van zorg als barmhartigheid die

een gevaar vormt voor de autonomie van mensen. Dat wordt nog duidelijker wanneer wij
Tronto's visie op zorg als zowel een morele als een politieke praktijk in ogenschouw nemen.
Zorg is een morele praktijk omdat het een bepaald moreel handelen van ons vraagt dat ver-
der reikt dan het volgen van bepaalde morele voorschriften. Het verlangt van ons bepaalde
zorghandelingen alsook een bepaalde instelling of'habit of mind' zoals zij zelf stelt. Moreel
handelen is zorgen op een betrokken, verantwoordelijke en competente wijze. Deze morele
zorgpraktijk moet worden aangevuld met een politieke zorgpraktijk. Dat wil zeggen, het
zorgen moet plaatsvinden binnen voorwaarden van rechtvaardigheid, van een democrati-
sche en open mogelijkheid tot discussie en van een meer gelijke toegang tot macht.
Hoe beide soorten van praktijken zich tot elkaar verhouden is aardig te illustreren aan de

hand van het vraagstuk: voor wie dragen wij een zorgverantwoordelijkheid?
Niet de gangbare notie van verplichtingen, maar die van verantwoordelijkheid is leidraad

voor de beantwoording van de vraag voor wie wij moeten zorgen. Blijft de vraag natuurlijk
nog altijd open: voor wie moetik mij verantwoordelijk achten? Is deze verantwoordelijkheid
gegeven met het feit dat ik een relatie met iemand heb of met het feit dat ik behoeften bij
anderen ervaar? Beide opties hebben echter zo hun problemen. Niet voor een ieder met wie
ik een relatie heb, zou ik willen zorgen. Maar ook, ik kan niet voor een ieder zorgen die be-
hoeften heeft; dat zou teveel gevraagd zijn. Tronto legt het antwoord in de politieke praktijk.
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Vanuit bestaande politieke zorgpraktijken en de discussies daarover kan een antwoord gege-
ven worden:

'Between these extremes of being responsible for everyone in every way, there is a wide
range of other possible assumptions of responsibility that are rooted in political motiva-
tions, cultural practices, and individual psychology.'14

Elders stelt zij over dezelfde kwestie:

'For caring to be an ongoing activity, it is necessarily bounded by the activities of daily life
because the entire complex of social institutions and structures determine with whom we
come into contact on a regular enough basis to establish relationship of care ... the question
of whom we should care for is not left entirely to individuals in our society.'15

Voor een goed begrip is één belangrijke opmerking op zijn plaats. Hoewel binnen bestaande
politieke praktijken duidelijk moet worden voor wie verantwoordelijkheid gedragen moet
worden, is het tegelijkertijd nodig dat deze praktijken voldoen aan de eisen van een
rechtvaardige, pluralistische en democratische maatschappij.

Zorg als realiseerbaar ideaal
In het begin van deze bijdrage maakte ik melding van het niet-utopische karakter van Tron-
to's zorgethiek. Dit praktisch-effectieve karakter ligt vooral in haar politieke karakter. Zorg-
ethieken zijn nauwelijks praktisch geweest omdat zij altijd geformuleerd zijn op de achter-
grond van een sterke scheiding of grens tussen politiek en moraal. In het moderne denken,
zo stelt zij, wordt moraal als een aspect van het leven beschouwd dat losstaat van het politie-
ke. Het probleem dat dit met zich meebrengt, is tweeledig: het wordt moeilijk om aan morele
argumenten politieke kracht toe te schrijven èn het weerhoudt ons ervan in te zien hoe onze
politieke conceptie ons moreel (zorg)bewustzijn beperkt.
Om met het laatste te beginnen: juist vanwege de dominante -lees contractuele - politie-

ke conceptie is zorg tot het private domein verdrongen. De morele zorghouding wordt daar-
mee beperkt tot uitdrukking gebracht als uiting van liefdadigheid en barmhartigheid. Deze
kwestie is door mij al uitvoerig aan de orde gesteld.
Met betrekking tot de tweede claim wijst Tronto op twee mogelijke visies ten aanzien van

de verhouding tussen politiek en moraal. De eerste optie is 'the morality first view' waarbij
het primaat van morele waarden wordt bevestigd. Aan de hand van bepaalde morele waar-
den krijgt het politieke gestalte. Rawls' theorie van rechtvaardigheid kan daartoe als voor-
beeld dienen. De andere optie is 'the polities first view'. Hier kan alleen sprake zijn van
morele argumentatie wanneer de machtsverhoudingen dit toelaten. Het is in een dergelijk
perspectief onduidelijk waarom wij ons überhaupt iets aantrekken van moraal. Een dergelijk
gezichtspunt beschouwt de zorgethiek als een mooie gedachte, maar irreëel.
In 'the morality first view' wordt echter geen aandacht geschonken aan aanwezige

machtsverhoudingen, waardoor een zorgethiek de kans loopt ineffectief te blijven. Op-
nieuw is de zorgethiek een mooie gedachte, echter zonder echte gevolgen.
Tronto wil aan beide opties ontsnappen en dat doet zij door een beroep te doen op een
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Aristotelische conceptie van politiek en moraal. Op verschillende plaatsen in Mora! Bounda-
ries bekent zij haar sympathie voor deze Aristotelische conceptie:

'In the Aristotelian framework, questions of power and questions of what is right are intrica-
tely intertwined ... A concept that can describe both a moral and apolitical version of the
good life can help us to escape from the dilemmas of seeing morality and polities as seperate
spheres.'16

In een democratische en rechtvaardig geordende samenleving moeten mensen in staat zijn
hun morele zorgpraktijken te formuleren en ten uitvoer te brengen.
Dat vraagt om twee zaken. Een theorie over democratie, waarbij het begrip zorg zelf ook

weer nuttig blijkt te zijn: 'Care as apolitical value can help transform our public discussion
in such a way that it exposes the ways in which the powerful have access to too many resour-
ces.'17
Zorg biedt zicht op bestaande machtsverhoudingen en geeft ons een leidraad om meer

democratische burgers te worden: 'the practice of care describes citizens the qualities neces-
sary for democratie citizens to live together well in a pluralis tic society.'18 Juist door kwalitei-
ten als betrokkenheid en verantwoordelijkheid kunnen burgers elkaars noden gemakkelijker
herkennen.
Bij Tronto staat het politieke in dienst van het zoeken naar het gemeenschappelijk goede

in termen van goede zorg. Het zoeken naar de goede zorgpraktijk start altijd vanuit een be-
paalde context, namelijk vanuit bestaande zorgpraktijken. Een juiste democratische politie-
ke praktijk moet ons stimuleren deze contexten te bevragen, opdat goede zorg mogelijk
wordt. Het hangt uiteindelijk van onszelf af hoe ver wij willen gaan in het bevragen van deze
context. Maar hoe meer wij bevragen, hoe meer het zorgperspectief een reële optie wordt.
Het is echter niet alleen zo dat door het kritisch bevragen van zorgpraktijken het zorgper-

spectief als een haalbaar perspectief verschijnt. Ook andersom kan het zorgperspectief juist
zicht geven op bepaalde bestaande zorgpraktijken die in het contractuele perspectief een
marginaal bestaan lijken te hebben. Het contractuele denken over zorg heeft immers niet
alleen tot gevolg dat 'zorg' een bepaalde normatieve betekenis heeft, maar ook dat met dit
denken bepaalde ervaringen - zorgervaringen - onzichtbaar blijven of in ieder geval gemar-
ginaliseerd worden. Met andere woorden, een contractueel denkkader kan onvoldoende re-
kenschap geven van bepaalde niet-contractueel gedachte zorgpraktijken. Ik heb dan zorg-
praktijken op het oog die eerder uitgaan van de onderlinge betrokkenheid tussen burgers
dan van de meer anonieme relatie tussen staat en burger. Je zou ook kunnen zeggen, zorg-
verlening die in het grijze gebied verkeert tussen geprofessionaliseerde en gestandaardiseer-
de hulpverlening enerzijds en de vaak eenmalige spontane zorg voor een direct betrokkene
anderzijds. Vrouwenhulpverlening, maar ook buddy-projecten voor aidspatiënten zijn
voorbeelden van zorgverlening die door betrokkenen zelf georganiseerd zijn en aansluiten
op de leefwereld van betrokkenen zelf. Iris Young noemt dit soort bewegingen 'insurgent
agencies'.19 Dit zijn bewegingen die niet zozeer overheidssteun vragen voor hun behoeften,
maar eerder uit zijn op het ontwikkelen van meer open instituties die gericht zijn op het leve-
ren van diensten ofhet bevorderen van politieke doelen die zich in de marge bevinden van,
of zich onttrekken aan de autoriteit van de staat. Het gaat om vormen van hulpverlening
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waarmee mensen meer invloed krijgen op hun omgeving en meer invloed hebben op de wij-
ze waarop aan hun zorgbehoeften wordt voldaan. In een recent artikel in de Vofkskrantvan
22 mei 1995 wordt door Erik Heydelberg op soortgelijke vormen van hulpverlening gewe-
zen. Hulpverlening die gebaseerd is op wat hij noemt 'actieve solidariteit' en 'collectieve be-
trokkenheid'. Het is volgens hem vooral vanwege het proces van econornisering van zorg
dat burgers in de eerste plaats als consumenten verschijnen met individuele verantwoorde-
lijkheden en individuele rechten. Maatschappelijke organisaties worden meegezogen met de
dynamiek van de markt en richten zich steeds meer op bescherming van de rechten van de
consument, de werknemer, de patiënt. De initiatieven van actieve solidariteit blijven daar-
mee buiten de schijnwerpers van het beleid en de politieke discussies over de verzorgings-
staat.
Een zorgbeleid dat ook deze initiatieven en activiteiten vermeldt, vergt dus een ander

beeld en zicht op zorg. Het doorbreken van het contractuele vertoog is noodzakelijk om een
juist inzicht te krijgen in wat zorg inhoudelijk betekent en wat de verschijningsvormen ervan
zijn. Met andere woorden, een andere zorgvisie moet ontwikkeld worden.
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Onwil of onvermogen?
De strijd om het verstaan en de kunst van het zorgvuldig oordelen als
kwaliteitseis. Theorie en praktijk van immateriële kwaliteitszorg

Marijke Prins

Inleiding
In de studie van Tronto speelt de meta-kwaliteit 'zorg' een belangrijke rol. In tegenstelling
tot wat we gewend zijn, brengt zij het concept van zorg als een belangrijke centrale waarde
onder de aandacht: de moreel-ethische dimensie van zorg hoort op de politieke agenda als
een maatschappelijk-politiek vraagstuk. Vier pijlers vormen het raamwerk voor een ethiek
van zorg: 'caring about'; 'taking care of'; 'care-giving' en 'care receiving'. Vanuit deze vier
basiselementen van zorg komt ze op vier moreel-ethische elementen van zorg: 'attentive-
ness'; 'responsibility'; 'competence' en 'responsiveness'.1 Het zijn begrippen die geplaatst en
begrepen moeten worden in hun onderlinge samenhang. Zij hebben een politieke lading, de
betekenis is sterk 'context' -gevoelig en afhankelijk van politieke en maatschappelijke ont-
wikkelingen. De mate waarin zorg wordt verleend is afhankelijk van maatschappelijke ge-
voeligheid en aanwezige middelen. Goede zorg vereist dat de vier fasen van het zorgproces
als een samenhangend geheel worden beschouwd.

Op macroniveau levert haar zorgethiek een ethisch kader en een aantal randvoorwaarden
voor het denken over zorg en zorgverlening die toepasbaar zijn in overheidsbeleid en in in-
stitutionele contexten. De opstelling die daaruit volgt is het herintroduceren van morele en
ethische waarden in de politiek. Haar pleidooi hiervoor wil ik van harte onderschrijven. Het
ontwikkelen van een politiek van de zorgverlening is geen 'one-issue' (zoals abortus of eu-
thanasie), maar een maatschappelijk en politiek vraagstuk dat betrekking heeft op een cen-
traal aspect van het menselijk bestaan, zowel voor vrouwen als voor mannen. Dit betekent
dat alle verschillende actoren en factoren niet buiten een analyse van de maatschappelijk-
politieke context van het zorgproces kunnen worden gelaten. Haar theoretisch model is dan
ook zeer waardevol.

Op meso- en microniveau geven de vier elementen van Tronto's zorgethiek een perspec-
tief op de praktijk van zorg en zorgverlening zoals die vorm krijgt in instellingen voor zorg-
verlening. In dit artikel ga ik na of haar theoretisch model kan bijdragen tot een verder
inzicht in de praktij k van de zorgverlening van een ziekenhuis. De vier elementen van
Tronto's ethiek van de zorg pas ik toe op de praktijk van geestelijke verzorging.2

Op basis van mijn onderzoek naar de praktijk van de geestelijke zorgverlening in een zie-
kenhuis plaats ik enkele kanttekeningen bij de vier begrippen en de wijze waarop deze door
Tronto zijn uitgewerkt.3 Alhoewel de vier begrippen een descriptieve analyse bevorderen,
moet eveneens geconstateerd worden dat zij onvoldoende fijnmazig zijn om het onder-
werp van geestelijke verzorging als immaterieel vraagstuk van zorg nader te kunnen analy-
seren.
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Voor de verdere ontwikkeling van theoretische concepten rond materiële en immateriële
zorgkwesties is het belangrijk om na te gaan in hoeverre deze concepten aansluiten bij de
dagelijkse praktijk van de zorgverlening. Ik wil het belang hiervan benadrukken omdat in de
literatuur en in discussies over 'ethiek van zorg', 'zingeving', 'kwaliteit van leven' en 'kwali-
teit van zorg', vaak voorbij wordt gegaan aan de feitelijke zorgpraktijk. Wat ik hiermee wil
zeggen is dat het gevaarlijk kan zijn om theoretische concepten te ontwikkelen die zich
moeilijk laten verbinden met de dagelijkse werkelijkheid. Cruciaal voor de verdere ontwik-
keling van theoretische noties over 'zorg' is dat een meer verfijnd begrippenapparaat wordt
ontwikkeld dat aansluit bij wat direct betrokkenen zelf ervaren, en wat zij zelf noodzakelijk
achten bij het vormgeven van de zorg. Tegen deze achtergrond plaats ik de volgende kantte-
keningen bij het model van Tronto. Deze hebben vooral betrekking op de door haar gehan-
teerde terminologie.

Gevoeligheid
'The more serious aspect of inattentiveness is the unwillingness of people to direct their at-
tention to others' particular concerns. That "others" matter is the most difficult moral qua-
lity to establish in practice. In order to be ab Ie to recognize the needs of others, one must first
be attentive to one's own needs for care.'4 Dit is een citaat en een illustratie van het eerste
element 'caring about' (zich zorgen maken om anderen), op basis van 'attentiveness' (aan-
dacht en invoelingsvermogen voor de behoeften van de ander) dat door Tronto wordt ge-
noemd.
Tronto wijt een gebrek aan 'gevoeligheid', het aandacht hebben voor de ander, voor een

belangrijk deel aan de 'onwil' van mensen om zich bezig te houden met anderen. Dit is nogal
een stevige uitspraak van Tronto. Eerlijk gezegd houd ik niet zo van dergelijke 'trendy state-
ments'. Het zal je als zorgverlener maar voor de voeten worden geworpen. De term 'onwil'
is een stigma, een stil verwijt en belast met een negatieve lading. Nu we het toch hebben over
'gevoeligheid', zou het verwijt net zo goed omgekeerd kunnen worden. Het oordeel van
Tronto getuigt van een zekere 'ongevoeligheid' om zich te kunnen verplaatsen in de positie
en rol van zorgverleners in zorginstellingen. Wetenschappers doen vaak meer dan kritische
vragen stellen - dagelijks zijn zij bezig met het ventileren van allerlei opinies en oordelen -
maar waar ligt de grens tussen kritisch vragen stellen, kritisch oordelen en oordelen als een
vorm van agressie?
In mijn onderzoek en ook op basis van hetgeen ik zelf heb ervaren, kom ik tot andere

bevindingen. In mijn onderzoek heb ik gevonden dat er niet zozeer sprake is van unwillingness,
maar eerder van vormen van 'inabiliry'.
Het begrip 'attentiveness' is een belangrijk scharnierbegrip in het model van Tronto. Het

begrip is een moreel-filosofische categorie en gaat in wezen vooraf aan de andere drie ele-
menten van 'responsibility' (zich verantwoordelijk weten voor de ander), 'competence'
(competent zijn om te zorgen) en 'responsiveness' (de zorgvrager moet ontvankelijk zijn
voor zorg). Maar de principes van 'caring about' en 'attentiveness' kunnen niet voldoende
verklaren waarom in zorginstellingen 'vraag' en 'aanbod' niet altijd optimaal op elkaar zijn
afgestemd. Invoelingsvermogen, inzet en goede wil zijn niet genoeg. Actoren kunnen wel
van alles willen, maar zelf worden zij ook weer bepaald door de wijze waarop de zorg is geor-
ganiseerd.

166 Rekenschap september 1995



Vaak wordt vergeten dat een zogenaamd 'gebrek' aan 'gevoeligheid' voor de (geestelijke)
noden van patiënten niet berust op 'onwil', maar op vormen van onvermogen en die hebben
in belangrijke mate te maken met de wijze waarop de zorg is georganiseerd en de plek die
iemand inneemt in de organisatie. De afstemming tussen vraag en aanbod heeft eveneens
betrekking op de wijze waarop vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Het verloop van
dit proces wordt in hoge mate bepaald door de wijze waarop het zorgaanbod is georgani-
seerd. De processen die vraag en aanbod bij elkaar moeten brengen zijn op een bepaalde
manier georganiseerd, gebaseerd op bepaalde uitgangspunten van de zorginstellingen. Het
is belangrijk om dit proces explicieter te maken, anders blijft de aandacht te veel gericht op
individuen die al dan niet bereid en in staat zijn tot het geven van 'aandacht'.

In een ziekenhuissituatie is het signaleren van de behoefte aan geestelijke verzorging niet
alleen een taak van geestelijk verzorgers. Bij diepgaande vragen van patiënten die de innerlij-
ke kwaliteit van het leven betreffen, is voor verpleegkundigen, artsen en maatschappelijk
werkers een belangrijke functie weggelegd met betrekking tot het signaleren van vragen om
steun en bij het adequaat verwijzen naar de dienst geestelijke verzorging. In de praktijk van
de geestelijke verzorging moeten zorgverleners kunnen beschikken over een zekere gevoe-
ligheid (attentiveness) om signalen van patiënten te (h)erkennen als een behoefte aan steun,
aan troost of om te praten over hun ziekzijn. In de context van een ziekenhuis, waar de zorg
voor de fysieke mens centraal staat, is dit een dimensie van patiëntenzorg waaraan vaak te
weinig aandacht wordt geschonken. In gesprekken met verpleegkundigen is te beluisteren
dat begeleiding van patiënten, het geven van informatie over operaties, over ingrijpende be-
handelingen, even rustig met iemand praten, wordt ervaren als een belangrijk onderdeel van
de zorg door verpleegkundigen zelf. 5Maar naast het verrichten van alle medisch-technische
handelingen, het gebrek aan tijd en het verdelen van de aandacht, schiet het hebben van aan-
dacht voor hoe de patiënt zich voelt er wel eens bij in. Dat is qualiry time. Verpleegkundigen
zijn zich bewust dat er grenzen zijn aan hun mogelijkheden om patiënten te begeleiden. Zij
kunnen door de hoge werkdruk niet altijd voldoende aandacht schenken aan de behoefte
van patiënten aan emotionele opvang. Er kan zo een gevoel ontstaan van voortdurend moe-
ten 'schakelen'. Er is een gerichtheid op medisch-technische taken; aandacht hebben voor
de technische aspecten van de zorg en aandacht hebben voor hoe de patiënt zich voelt en
wat deze nodig heeft, lopen niet altijd synchroon.
Verpleegkundigen constateren bovendien dat er nog weinig bekend is over hoe geloofs-

en levensvragen zich kunnen manifesteren bij patiënten en op welke signalen moet worden
gelet. Deze tendens wordt nog eens versterkt door de inhoudelijke onduidelijkheid over ta-
ken en verantwoordelijkheden van de verschillende disciplines (verpleging, maatschappe-
lijk werk en geestelijke verzorging) ten aanzien van begeleiding van geloofs- en levensvragen
van patiënten. Daarnaast bestaat er veelal een organisatorische onduidelijkheid over het
werkgebied van de verschillende disciplines vanuit een samenwerkend kader. Om adequaat
te kunnen verwijzen naar de dienst geestelijke verzorging, moeten zorgverleners beschikken
over een bepaalde luisteroaardigheid, deskundigheid om de signalen van patiënten op te vangen
en tijd en aandacht om er wat mee te doen. Wellicht kan aan de kennis en vaardigheden hier-
voor in opleidingen meer tijd en aandacht worden besteed. Maar nog belangrijker is te berei-
ken dat binnen het ziekenhuis de geestelijke verzorging wordt beschouwd als een wezenlijk
en belangrijk element van kwalitatief goede patiëntenzorg. Geestelijke verzorging moet er-
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kend worden als een belangrijke dimensie van patiëntenzorg en als een toetsbaar element
van kwaliteitsgebonden onderzoek.

Aandacht voor het geestelijk proces van patiënten en zorgverleners
Patiënten die worden geconfronteerd met ernstig en/ of levensbedreigend ziekzijn en die
verblijven in het ziekenhuis, krijgen, afgezien van de lichamelijke klachten waarvoor ze zijn
opgenomen, te maken met vragen over hoe zij met het ziekzijn en de gevolgen daarvan om
moeten gaan, over het aanvaarden van de eindigheid van een menselijk leven, over de toe-
komst en met vragen over hoe zij afscheid kunnen nemen van degenen die hen dierbaar zijn.
Het onder ogen zien van het feit dat men zeer ernstig en/ oflevensbedreigend ziek is of zelfs
dood gaat, roept sterke gevoelens op van angst en onzekerheid. Terwijl ernstig en/ of le-
vensbedreigend ziekzijn mensen onherroepelijk confronteert met de eigen innerlijke vragen
en twijfels, is in een ziekenhuis de aandacht vooral gericht op de gevolgen van {jekzijn en behan-
deling. De nadruk wordt gelegd op het belang van lichamelijke genezing en niet zozeer op
het belang van geestelijk welbevinden. Voor het geestelijk proces dat mensen doormaken is nog
weinig aandacht. Een vrouw verwoordde haar angst voor de dood en haar verlangen om
goed afscheid te nemen als volgt: 'Wie helpt je, om te leren hoe je dood moet gaan? Het is
een hele kluif om dood te gaan'. Deze vrouw lijkt eigenlijk te zeggen, het is een hele kunst
om te sterven, maar wie helpt je daarmee?

Maar niet alleen mensen die ziek zijn worden geconfronteerd met vragen over de eindig-
heid van het leven en de toekomst, ook de directe naasten en zorgverleners. In de gesprek-
ken is te beluisteren dat patiënten bij hen een zekere terughoudendheid ervaren om over
ziekzijn, sterven en doodgaan te praten. 'Ze zeggen nooit eens, "dat je je zo ziek voelt, dat
komt door de kanker". Nee, dan is het: "je hebt vast griep", of "het gaat wel over", of "je
moet blij zijn dat je nog leeft en om wat je nog hebt".' Kennelijk is er toch nog vaak sprake
van een zekere terughoudendheid om over ziekzijn, sterven en doodgaan gedachten uit te
wisselen. Die terughoudendheid is vooral te vinden bij degenen die niet ziek zijn. De hard-
nekkige neiging lijkt te bestaan om voor zichzelf altijd een uitzondering te maken: 'mij over-
komt het niet'. Een vrouw zei het in een gesprek zo: 'Er is een groot verschil tussen weten
en niet weten'. Deze uitspraak geldt niet alleen voor de mens die ziek is. Een verklaring hier-
voor is wellicht te vinden in de nadruk die ligt op lichamelijke gezondheid en in de angst om
na te denken over wat er aan gevoelens naar boven kan komen, zoals angst voor eenzaam-
heid en angst voor het verlies van de vertrouwde omgeving en directe naasten, en angst om
na te denken over de eindigheid van een menselijk leven.

In gesprekken vertellen patiënten dat het leren hanteren van degevoelens en emoties die gepaard
gaan met het proces van ziekzijn het meest belangrijk is. Ook voor directe naasten en zorg-
verleners is het confronterend en pijnlijk om deze gevoelens en emoties te zien en is het niet
gemakkelijk om deze tot zich door te laten dringen. Het is dan ook begrijpelijk dat de sterke
emoties en gevoelens die er zijn soms even worden 'geparkeerd'. Dit overkomt niet alleen
patiënten die verblijven in het ziekenhuis, maar ook artsen, verpleegkundigen, maatschap-
pelijk werkers en geestelijk verzorgers ontwikkelen mechanismen om te overleven. Het is
soms zo veel en zo groot om het allemaal te bevatten. Het wordt vaak gezien als een zwakte
om aandacht te besteden aan dergelijke gevoelens en emoties. Het gebeurt nog niet zo vaak
dat men bij zichzelf de angst voor de dood onderkent, of erover van gedachten wisselt.
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De 'gevoeligheid' van zorgverleners wordt beïnvloed door de mate waarin zij in staat zijn
in zorgsituaties eigen gevoelens van onmacht, verdriet en woede te herkennen en te hante-
ren. Het betekent dat de mate waarin zorgverleners kunnen omgaan met dergelijke gevoe-
lens medebepaalt hoe daarmee wordt omgegaan in zorgverlenings- en begeleidingssituaties.
Niet alleen degene die ziek is wordt geconfronteerd met zichzelf in het ziekteproces. Ook
de zorggever komt in de zorgrelatie zichzelf tegen. Er kan een zekere terughoudendheid be-
staan om signalen op te pakken omdat het de eigen gevoelens over moeilijke thema's als
angst voor ziekte, lijden en dood kan weerspiegelen. Het oog en oor hebben voor deze sig-
nalen kan betekenen dat er dan iets met de eigen gevoelens over deze thema's moet gebeu-
ren.Aanhoren is immers wezenlijk iets anders dan binnen faten komen. Dat vraagt een extra be-
reidheid tot openheid en gevoeligheid, alsook aandacht en tijd. Mogelijk moet daaraan in de
beroeps- en wetenschappelijke opleidingen van zorgverleners nog meer aandacht worden
besteed. De verwachting is dan wel dat degenen die de opleidingen verzorgen zelf ook be-
schikken over deze vaardigheden.

Verantwoordelijkheid
Meyerink wijst op een belangrijke voorwaarde voor een adequaat signalerings- en verwij-
zingssysteem ten aanzien van psychosociale begeleiding, namelijk: het aanwezig zijn van een
positief waarde-oordeel ten aanzien van het aanbieden van psychosociale hulpverlening.6

Zij gooit de knuppel in het hoenderhok wanneer zij constateert: 'Er is een algemene norm
in onze cultuur: medische hulpverlening is er voor iedereen, psychosociale hulpverlening is
voor de zwakken onder ons'. Zij stelt dat hiermee de onuitgesproken norm wordt gelan-
ceerd, namelijk: 'dat het goed is als je je zonder hulp redt'. Zij geeft hiermee een belangrijke
verklaring voor het verschijnsel dat signalering en verwijzing niet altijd even optimaal verlo-
pen. 'Er is een soort onofficiële beroepscode: hulp aanbieden is niet goed. Patiënten moeten
er zelf om vragen, of verwezen worden. Ook hier weer een norm: "wie hulp wil moet erom
vragen; hulp aanbieden maakt afhankelijk!" Bij het verwijzen van patiënten zijn de eigen
normen en waarden van doorslaggevende invloed. \'V'ie het aanbieden van psychosociale
hulp ziet als een negatief waarde-oordeel zal niet gauw tot verwijzen overgaan. De eigen
norm is dat het flink is je zonder hulp te redden, dat levert veel "flinke" patiënten op die
zeggen geen hulp nodig te hebben. Wie zelf de mogelijkheid van psychosociale hulpverle-
ning op dezelfde positieve manier waardeert als de mogelijkheid van medische hulpverle-
ning, ervaart dat patiënten er graag gebruik van maken.' Wanneer we de gedachtengang van
Meyerink volgen en verder doortrekken naar geestelijke verzorging, dan kunnen we een
vierde belangrijke voorwaarde formuleren voor een adequaat signalerings- en verwijzingssys-
teem van geloofs- en levensvragen, namelijk het hebben van een positief waarde-oordeel ten
aanzien van geestelijke verzorging. En dit is de vinger op de zere plek. Immers, is het onder-
werp van psychosociale begeleiding al een gevoelig onderwerp, eens te meer geldt dat voor
geestelijke verzorging. Eigenlijk zou men mogen verwachten dat degenen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg een besef hebben dat, naast de fysieke zorg voor de mens, het geeste-
lijk welbevinden van patiënten hoe dan ook aan de orde is. Patiënten die verblijven in een
ziekenhuis krijgen te maken met vragen over de innerlijke kwaliteit van het eigen leven, over
ziekzijn, over sterven en over doodgaan. Tegelijkertijd is het zo dat juist deze vragen in we-
tenschappelijke toepassingen èn in het medisch handelen veelal worden 'weggedrukt'. In de
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gezondheidszorg voert de aandacht vanuit een medisch perspectief de boventoon. De me-
dische blik is met name gericht op de gevolgen van ziekzijn en behandeling, op het belang
van lichamelijk gezond zijn en lichamelijke genezing en niet zozeer op het belang van geeste-
lijk welbevinden. Meer in het algemeen is er een zekere terughoudendheid te bespeuren om
over ziekzijn, sterven en dood na te denken. Dat impliceert ook dat de bijdrage van geestelij-
ke verzorging aan de discussie over kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg veelal wordt
'gemarginaliseerd' en terzijde wordtgezet.7 Het betekent ook dat het onderwerp van geeste-
lijke verzorging moet concurreren met de dominante wetenschappelijke benadering over
'zorg', 'ziekte' en 'gezondheid' waarin geestelijke verzorging niet wordt (h)erkend als een
professie met een eigen inhoudelijke bijdrage aan de kwaliteit van geestelijk welbevinden.
Jorna zegt het in deze woorden: 'Het is veelzeggend dat in de huidige maatschappelijke con-
stellatie medisch handelen en geestelijk werk uitersten zijn: respectievelijk het medische
professionele bastion als een gevestigde toepassing van wetenschappelijke kennis versus de
vraag in hoeverre geestelijk werk een professie is, of de vraag waaruit het professionele van
het werk bestaat'.8 Voor alle duidelijkheid wil ik hier benadrukken dat patiënten die verblij-
ven in het ziekenhuis zeker geen baat hebben bij het voortbestaan van een één-dimensionaal
denken waarbij een scheiding wordt aangebracht tussen 'lichaam' en 'geest'.9 De conse-
quentie van ziekzijn voor het geestelijk welbevinden wordt vooralsnog met enige aarzeling
onderkend. Tegen deze achtergrond is het belangrijk dat geestelijke verzorging als immate-
rieel vraagstuk van zorg in een nieuw en positief daglicht wordt gesteld. In het streven naar
het bevorderen van de kwaliteit van de patiëntenzorg wil ik wat betreft de verantwoordelijk-
heid van managers en zorgverleners daarom aandacht vragen voor het realiseren van een
continue en actief aanbod van geestelijke verzorging in het primaire zorgproces.10 Daaraan kan prak-
tisch vorm worden gegeven door het verder ontwikkelen en aan patiënten bekendmaken
van de mogelijkheid en beschikbaarheid van geestelijke begeleiding en 'aandacht'. Ik wil ver-
der in het bijzonder aandacht vragen voor de 'accountability' (aansprakelijkheid) van geeste-
lijk verzorgers. Aan cliënten van geestelijk verzorgers moet duidelijk bekend worden ge-
maakt dat er een professionele 'code of ethics' bestaat waar cliënten een beroep op kunnen
doen. Het is van belang om deze 'code' verder te ontwikkelen en tevens is het wenselijk om
een klachtenregeling voor cliënten in het leven te roepen.

Zorg competentie
Tronto wijst op de noodzaak dat de zorgverlening op een competente manier wordt ver-
richt. In de door mij onderzochte praktijk van de geestelijke verzorging heb ik problemen
op het gebied van de competentie gevonden. Niet in de zin van competentie als deskundig-
heid, maar wel in de zin van het bevoegd en bekwaam geacht worden van geestelijk verzor-
gers door andere zorgverleners. Problemen die zich in dit verband voordoen, bevinden zich
op het terrein van: de taakeifbakening en samenwerking met andere disciplines van zorgverlening
(probleem van interne en externe profilering); de beeldvorming en de communicatie tussen disci-
plines en de verzuiling binnen de eigen werksoort.

Wat betreft competentie als deskundigheid moet worden opgemerkt dat dit geen vol-
doende voorwaarde is voor kwalitatief goede geestelijke verzorging. Deze wordt nadrukke-
lijk mede beïnvloed door randvoorwaarden zoals de beschikbare middelen. Daarbij moet
ook worden gedacht aan zaken als de organisatorische inbedding van de geestelijke verzor-
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ging in de totale instelling, alsmede aan de beschikbare menskracht en materiële voorzienin-
gen (deeltijd en daluren).

Ontvankelijkheid
Tronto stelt dat in een zorgcontext altijd vormen van afhankelijkheid ontstaan. Ik onder-
schrijf dat, evenals haar waarschuwing voor mechanismen die daardoor kunnen ontstaan
(machtsmisbruik). Tronto beveelt het ontwikkelen van de capaciteit van 'responsiveness'
aan als een belangrijke kwaliteit in de zorgverlening. Het betekent leren uit te gaan van het
referentiekader van de ander en niet dat van jezelf. Het raakt aan het centrale dilemma van
distantie en betrokkenheid in de zorgverlening en het in de interactie met een zorgvrager bewa-
ken van de tere balans wat betreft de eerbiediging van diens autonomie.

Dat brengt mij op de wijze waarop Tronto de begrippen 'dependency' en 'autonomy'
hanteert als tegenover elkaar staande begrippen. In de praktijk van de geestelijke verzorging
blijkt dat deze begrippen niet als elkaars tegendeel moeten worden beschouwd. 'Afhanke-
lijkheid' is een begrip dat in een descriptieve context moet worden gehanteerd. Het kan wor-
den toegepast in de beschrijving van de relatie tussen zorgvrager en zorgverlener. Het tegen-
deel van dit begrip is onafhankelijkheid, zelfstandigheid. 'Autonomie' is daarentegen een
moreel-ethisch beginsel. De eerbiediging daarvan is een principe dat het professioneel han-
delen van zorgverleners stuurt. Ieder individu is feitelijk altijd op velerlei manieren afhanke-
lijk van de zorg van anderen. Om niettemin het genoemde machtsmisbruik te voorkomen,
dient in zorgrelaties echter altijd de eerbiediging van de autonomie van de ander als morele
imperatief voorop te staan. Dat betekent dat zorgverleners en managers in zorginstellingen
de opdracht hebben ervoor te zorgen dat de morele autonomie van mensen die van zorg
afhankelijk zijn niet wordt aangetast. Maar juist waar sprake is van zorgen voor iemand is dat
niet altijd makkelijk. Het bewaken van een evenwichtige balans tussen zorgdragen voor je-
zelf en tegelijkertijd rekening houden met de behoeften en verlangens van een zorgafhanke-
lijke patiënt is niet altijd eenvoudig. Het stelt hoge eisen aan geduld, begrip en inzicht dat
moet worden opgebracht in situaties waarbij verlies van geestelijke veerkracht en lichamelij-
ke achteruitgang in het geding kunnen zijn. Moeilijk kan het dan zijn om het positieve beeld
van die ander vast te houden. In de afgelopen jaren hebben zorgverleners te maken gehad
met tal van veranderingen en vernieuwingen. Zorgverleners proberen zo goed mogelijk aan
de aan hen gestelde kwaliteitseisen te voldoen. Dat is niet altijd zo'n gemakkelijke opdracht.
Er is een zeker evenwicht nodig tussen de eisen die aan een zorgverlener worden gesteld en
diens mogelijkheden om aan die eisen te voldoen. We spreken dan van termen als belasting
en belastbaarheid.!! In werksituaties wordt niet altijd rekening gehouden met de gevolgen
van een toenemende werkdruk voor de geestelijke draagkracht van werknemers. Aangeno-
men wordt dat men geleerd heeft om te gaan met betrokkenheid en distantie. Voor bezin-
ning en reflectie op het eigen functioneren, voor verwerking van eigen onmachtgevoelens,
voor gevoelens en ervaringen rond samenwerking en competitie binnen de eigen werksoort
en met andere disciplines is weinig tijd en aandacht.

Tot slot
Tronto zegt dat de vier elementen als één geheel moeten worden beschouwd. Die integratie
is niet eenvoudig. Zij zegt terecht dat 'care' 'conflict' betekent. Het vereist meer dan goede
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wil om dat te hanteren. Volgens haar vereist het een nauwkeurige kennis van de situatie, van
alle actoren, behoeften en competenties.
Ik onderschrijf dat. Ook wat betreft de geestelijke verzorging in de context van een zie-

kenhuis zijn goede intenties alleen niet genoeg. Kwalitatief goede patiëntenzorg wordt be-
reikt door ook de geestelijke dimensie nadrukkelijk tot het domein van de zorgverlening te
rekenen. De behoeften op dit terrein manifesteren zich echter veelal niet duidelijk. Het zijn
si/ent voiceswaar vaak nog onvoldoende naar wordt geluisterd en die onvoldoende serieus ge-
nomen worden en onvoldoende worden herkend als een vraag naar zorg. De uitdaging is
deze stemmen te horen en het zorgaanbod daarop af te stemmen.

Noten
1. Tronto, Moral Boundaries, p. 127.

2. In instellingen van gezondheidszorg richt de geestelijke zorgverlening zich in het bijzonder op de
begeleiding van zinvragen van patiënten over het proces van ziekzijn en de gevolgen daarvan.
Geestelijke Verzorging wordt omschreven als 'Professionele hulpverlening aan en begeleiding van
mensen in fundamentele vragen rondom leven, ziekte en dood, gegeven vanuit en op basis van geloofs-
en levensovertuiging' (NZR, 1986: 7).

3. Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Bestaansvisies, iingeving en zorg, en
daarbinnen van het deelprogramma 'Ethiek en zorgbeleid' van de Universiteit voor Humanistiek.
Vraaggesprekken zijn gehouden met relevante betrokkenen bij geestelijke verzorging, namelijk met de
dienst geestelijke verzorging, cliënten van geestelijke verzorging, verpleegkundigen, maatschappelijk
werk, medische psychologie en het management. Ook zijn vraaggesprekken gehouden met patiënten
die geen begeleiding van geestelijke verzorging hebben gehad. Om een genuanceerd beeld te krijgen
van de mening van verschillende partijen over geestelijke verzorging in het ziekenhuis, zijn in totaal 60
gesprekken gevoerd met 64 mensen.
4. Tronto, Moral Boundaries, p. 130-131.

5. M.eJ. Prins, 'Gesprekken met verpleegkundigen over geestelijke verzorging in het ziekenhuis',
in: Praktische Humanistiek, 4e jrg., nr. 13 (1994).
6. Meyerink, 'Psychosociale zorg', p. 5-10.

7. Vgl. het ontbreken van geestelijke verzorging in de 'Kwaliteitswet en de aparte Wet geestelijke
verzorging' (prins 1994; Van Houten en Prins 1995).
8. J oma, 'Professionaliteit spiritueel gedacht', p. 310.
9. Ibidem, p. 311.

10. Vgl. ook Rebel, Geestelijke verzorging tussen kruis en munt.
11. Terluin en Van der Klink, 'Surmenage'.
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De zorgmarkt en de dilemma's in de praktijk
van zorg
Marjolijn Ge/auff

Zo langzamerhand is Nederland aardig gewend geraakt aan de ontwikkeling van de zorg-
markt. We spreken inmiddels over de patiënt of cliënt als de klant of de consument van zorg.
En bij dat plaatje hoort ook dat er in de zorgsector vraaggericht gewerkt dient te worden.
Dat klinkt heel mooi in overeenstemming met de gedachte dat de autonomie van de pa-

tiënt/ cliënt gerespecteerd dient te worden. Toch zitten er aan de zorgmarkt en 'zorg op
maat' een aantal haken en ogen. Daar wil ik eerst bij stilstaan en formuleren welke proble-
men ik waarneem. Vandaaruit wil ik kijken of het denken van Joan Tronto ons nieuwe in-
valshoeken biedt en wat dat in de praktijk van de zorg zou kunnen betekenen.

Daarna wil ik wat preciezer kijken naar de praktijk van zorg zoals Tronto die beschrijft en
daar vanuit mijn praktijkervaring nog eigen gedachten aan toevoegen. Ik besluit met een be-
schrijving van wat volgens mij in deze opvatting van zorg de belangrijkste waarde is.

Het sociaal contract en de zorg markt
De hierboven geschetste ontwikkeling van de zorgmarkt is natuurlijk niet zomaar uit de
lucht komen vallen. In de laatste twee eeuwen wordt onze samenleving beschouwd als een
soort contract dat we met elkaar hebben: ieder individu mag een zo groot mogelijke vrijheid
hebben om haar of zijn eigen leven te leiden, zolang andere individuen niet onnodig belem-
merd worden in hun vrijheid, en een vorm van gelijke kansen voor alle mensen zoveel moge-
lijk wordt gewaarborgd. Op deze manier wordt de vraag naar een goede samenleving vooral
vanuit het respect voor het autonome individu beantwoord. Tenslotte is dat respect, in alle
verwarring om de grote verscheidenheid in waardering voor normen en waarden in onze
tijd, de belangrijkste waarde waarover we het nog met elkaar eens zijn.
Toch wordt, met deze opvatting van de samenleving als een contract, de discussie over

wat een goede samenleving is, door de politiek beperkt tot het debat over wat de meest effi-
ciënte manier is om dit sociale contract te laten werken. De ontwikkeling van de zorgmarkt
is dan ook een afgeleide van dat politieke vraagstuk. Langs deze lijn beperken we de vragen
van de samenleving tot verdelingsvraagstukken. Het rapport Keuzen in de Z0'l is daar een
schoolvoorbeeld van: we praten niet over wat goede zorg is, maar hoe we de zorg die er is
eerlijk kunnen verdelen. Zorg wordt daarmee tot een soort handelswaar en er wordt onbe-
kommerd gesproken over zorg als een produkt.
In het openbaar gaat het erover of de zorg in het ziekenhuis nog wel betaalbaar is en of

de zorg thuis, door bij voorkeur mantelzorgers, niet een veel betere oplossing zou zijn voor
de stijgende kosten. De publieke discussies gaan over nieuwe procedures waarin we strenger
worden in de indicatiestellingen en over de beperking van het aantal ligdagen na een opera-
tie. Er wordt gezocht naar verdelingen die rechtvaardig zijn en rechten worden geformu-
leerd waarin iedereen gelijk behandeld wordt.
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Intussen wordt langzamerhand duidelijk dat we juist in die pogingen, om tot een soort
gelijkheid voor iedereen te komen, vastlopen omdat nou eenmaal niet iedereen hetzelfde is.
Wat voor de een heerlijk is, kan voor een ander een ramp zijn. En even zo vrolijk maken we
andere keuzes voor de mensen die ons dierbaar zijn, dan wanneer we in algemene termen
kiezen voor verdeling van zorg. Kortom, in het publieke debat over de verdeling van zorg
worden een aantal hoofdstukken onbesproken gelaten.!

De plaats van zorg als praktijk in onze samenleving
In de publieke gesprekken worden vragen overgeslagen die te maken hebben met de vraag
naar wat het goede is en wat het juiste handelen is. En dus wordt ook niet gesproken over
de vraag wat goede zorg eigenlijk is. Welke zorg we met elkaar voor onszelf en voor elkaar
ook echt goede zorg vinden.

Om over goede zorg te kunnen praten, zouden we het met elkaar weer moeten gaan heb-
ben over een aspect van het menselijk leven waar we in het publieke domein gewoonlijk over
zwijgen, namelijk over het besef van onze eindigheid en kwetsbaarheid als mens. De con-
frontaties met ziekte en dood en wat het lot genoemd wordt, zijn de laatste eeuwen verban-
nen naar de privé-wereld. In die privé-sfeer stellen we ieder voor onszelf, en soms met vrien-
den onder elkaar, de vraag naar de zin van het leven en de betekenis van onze eindigheid in
ons bestaan. En het is ook in de privé-sfeer, dat we een heleboel zorg vanzelfsprekend aan
elkaar geven, waar verder niet over gepraat wordt. De zorg van moeders voor kinderen, van
vrouwen voor zieke partners of zieke ouders, wordt verondersteld er gewoon te zijn. We
praten er hooguit over als het te zwaar of te ingewikkeld dreigt te worden om deze vanzelf-
sprekende zorgtaken te blijven combineren met andere taken in het publieke leven. Hoe
combineer je die zorg bijvoorbeeld met een betaalde baan of met verantwoordelijkheden die
je tegenover andere mensen voelt? Het gesprek daarover wordt in het openbaar nauwelijks
gevoerd. Ieder voor zich probeert naar eer en geweten die dilemma's uit de dagelijkse prak-
tijk van zorg op te lossen. Het publieke debat laat een vertekening zien van de vraagstukken
waar het in het dagelijks leven eigenlijk om gaat.

Het is niet verbazingwekkend dat juist uit de hoek van vrouwenstudies aan de orde is ge-
steld dat in de debatten over het rechtvaardig verdelen van zorg, waarbij rationele en proce-
durele overwegingen zo belangrijk zijn, grote stukken van de werkelijkheid van het leven
worden overgeslagen. Vrouwen hebben al eeuwenlang ervaring in het omgaan met deze di-
lemma's. Hun ervaringen getuigen van dagelijks wikken en wegen, waarin juist geen sprake
is van rationele en onpartijdige keuzes, omdat je altijd in een eigen en bijzondere relatie tot
de ander je eigen verantwoordelijkheid voelt en probeert uit te zoeken hoe je daar naar eigen
inzicht goed mee om kunt gaan.

Zo bezien schiet de definitie van de samenleving als een sociaal contract behoorlijk te
kort. We zijn niet alleen maar autonome individuen en contractanten tegenover elkaar.2 In
het dagelijks leven zijn we veel meer met elkaar verweven, op elkaar aangewezen en ieder op
onze beurt wisselend van elkaar afhankelijk. Een belangrijke vraag in onze overwegingen
van een goede samenleving is dan ook welke plaats 'zorg' daarin mag innemen en wat we dan
onder goede zorg verstaan.

Joan Tronto heeft als eerste een moedige poging gedaan om tot een herdefiniëring van de
samenleving te komen vanuit haar visie op zorg, en die te doordenken in een morele en po-
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litieke theorie. In haar opvatting blijft de wereld en de samenleving draaien dank zij de zorg
die we met elkaar besteden aan het leefbaar maken en het in stand houden van onze wereld.
Ze benoemt zorg in haar definitie dan ook als 'een complex, het leven ondersteunend web'.3

Haar definitie is met opzet zo breed om de centrale betekenis van zorg voor de samenle-
ving te benadrukken. Maar er vallen nog een paar dingen op. In plaats van een bepaalde
groep te benoemen die verantwoordelijk is voor de zorg voor anderen, spreekt de definitie
uitdrukkelijk van 'wij': wij allemaal dragen zorg voor onszelf en onze wereld, met inbegrip
van elkaar. Zorg is zo verbonden met een besef van wederkerige afhankelijkheid, zoals die
in het dagelijks leven ervaren wordt. De definitie richt zich dan ook niet op een privé-profijt
voor individuen, maar op een gezamenlijk belang: zo goed mogelijk kunnen leven. Daar-
naast moet gezegd worden dat deze definitie meer een beschrijving van een praktijk is dan
een abstract begrip van zorg en dat sluit aan bij de behoefte om juist de praktijk van het leven
van alledag onder de aandacht te brengen. Daarin is zorg een voortdurend proces en niet een
te verdelen goed. Zorg kan vanuit deze visie dan ook niet gereduceerd worden tot een pro-
dukt op de markt.

Joan Tronto is politicologe en in haar werk is zij uitdrukkelijk gericht op de politieke en
morele consequenties van haar denken. Haar theorie is een politieke theorie, waarin ze zich
rekenschap probeert te geven van de dagelijkse werkelijkheid van de samenleving. Maar ze
realiseert zich zeer terecht dat zorg zelf geen theorie is, maar een praktijk in ons leven. Op
grond van mijn eigen ervaringen in het veld van zorg en welzijn in Nederland, ben ik vooral
geïnteresseerd in de uitwerking van die praktijk in de professionele zorg.

Als staffunctionaris van een instelling voor maatschappelijke dienstverlening, ben ik ver-
antwoordelijk voor de kwaliteit van zorg die door de maatschappelijk werkers en gezinsver-
zorgsters van deze instelling aan cliënten verstrekt wordt.

Dat betekent bijvoorbeeld dat ik iedere week met maatschappelijk werkers en thuis-
zorgmanagers de nieuwe aanvragen voor hulp bespreek en kijk hoe we aan de behoefte aan
zorg tegemoet kunnen komen. Tronto beschrijft zorg als een praktijk van vier geïntegreerde
elementen van zorg, waaraan ook steeds een morele houding gekoppeld is: aandachtig zijn,
verantwoordelijkheid nemen, competent zijn en ontvankelijk zijn. Dat sluit heel goed aan bij
de overwegingen in onze besprekingen. Met name als de problemen ingewikkeld zijn, en we
het moeilijk vinden om besluiten te nemen over welke zorg er het eerst gegeven dient te
worden.

In feite gebruik ik deze vier elementen van Tronto's praktijk van zorg ook in de discussies
in ons managementteam over de zorg voor de zorgverleners. Tot nu toe kon ik in die discus-
sies alleen maar aangeven dat rationele argumenten over rechtvaardigheid en recht onvol-
doende waren als je je rekenschap wilt geven van alle morele aspecten die aan de orde zijn
als je goed voor de mensen in je organisatie wilt zorgen. Tegenwoordig geeft Tronto's boek
me houvast om deze discussies op een meer geëigende en succesvolle manier te voeren.

De wederkerigheid in de zorgrelatie
Toch heb ik juist ook op grond van de praktijk zoals ik hem in mijn werk tegenkom, wel
commentaar op Tronto. Het gaat dan met name om de manier waarop zij schrijft over de
zorgverleners. Bij Tronto heeft de zorgverlener een Januskop. Aan de ene kant schildert zij
ze af als machteloos, gezien de geringe maatschappelijke erkenning voor hun werk en hun
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lage positie in de maatschappij. Aan de andere kant kent zij zorgverleners veel macht toe,
omdat zij kunnen besluiten aan wie welke zorg gegeven wordt. Eigenlijk besluiten zorgver-
leners of de behoefte aan zorg van cliënten wel of niet terecht is. Ik wil op dat punt wat pre-
ciezer kijken, en ik ben me ervan bewust dat ik het heb over professionele zorgverleners.

Beslissingen over wanneer en welke zorg er verstrekt moet worden, zijn vol van morele
dilemma's die onder andere te maken hebben met vragen rondom autonomie, afhankelijk-
heid en paternalisme. Het lijkt er in Tronto's beschrijving op dat de zorgverleners zich van
dergelijke dilemma's nauwelijks rekenschap geven en dat ze zich verschuilen achter hun des-
kundigheid en professionele ethische codes.

Dat klopt niet met mijn ervaringen, waarin ik meemaak dat zorgverleners zich wel dege-
lijk afvragen hoe ze naar eer en geweten juist kunnen handelen. Gezien de morele verwar-
ring in onze cultuur is dat geen eenvoudige zaak.

Mogelijk heeft het verschil in optiek tussen Tronto en mij ook te maken met een ander
punt. Tronto beschrijft de praktijk van zorg als een voortgaand proces en dat ben ik geheel
met haar eens. In dat proces is in mijn ogen de wederkerige afhankelijkheid van zorgvrager
en zorgverlener een zeer belangrijk aspect. Zorg is altijd ingebed in een relatie tussen zorg-
vrager en zorgverlener, en dus in de interactie tussen beiden. Ieder van hen is ook een morele
actor met eigen afwegingen van de waarden en normen die zij meenemen in de overwegin-
gen over welke behoefte aan zorg er is, en welke zorg er verstrekt zou moeten worden. Als
morele actor leveren zij ieder zodanig hun eigen bijdrage aan de interactie met elkaar, dat ze
in overeenstemming met hun eigen bestaansethiek hun besluiten kunnen nemen.4 En bei-
den denken dus op een eigen manier over de kwaliteit van leven en over de kwaliteit van de
zorg die in deze situatie geëigend is.

Ik wil de fundamentele verschillen in positie tussen zorgverleners en zorgvragers zeker
niet ontkennen, maar volgens mij moeten we ons ook bewust zijn van deze feitelijke weder-
kerigheid in de interactie, met name ten aanzien van de morele overwegingen. Ik denk dan
ook dat het verstandig zou zijn op te houden met over autonomie en afhankelijkheid te pra-
ten alsof het om volstrekte tegengestelden gaat. Daar hoort voor mij ook bij dat we ophou-
den de zorgverlener als het subject en de zorgvrager als het object van zorg te zien. De rol
van de zorgvrager is helemaal niet zo passief. Ik stel daarom voor om te proberen te gaan
praten over de fundamentele betekenis van intersubjectiviteit in de praktijk van zorg. Om-
dat ik denk dat het juist in de relatie met elkaar, in de ervaring van onze afhankelijkheid, is
dat we onze eigen autonomie creëren. Waarmee ik bedoel: onze eigen weg zoeken in de
vraag naar het goede leven.5

Dat kan ik verduidelijken aan de hand van de praktijk, waarin ik verschillen tegenkom
tussen de klant en de zorgverlener over de interpretatie van de behoefte aan zorg.

Om te beginnen is er een zorgvrager die op de een of andere manier in nood is en (actief
of passief) om hulp vraagt. Zij heeft haar eigen idee over wat er aan de hand is en wat er nodig
is om haar te helpen. Ze weet ook dat er in de maatschappij allerlei zorgarrangementen zijn
die de opdracht hebben aan mensen in nood zorg te verstrekken. Zij wil nu dat er voor haar
gezorgd wordt. Daarom heeft ze contact gezocht met een instelling en daar vertelt ze haar
verhaal.

Daarnaast is er de zorgverlener die naar haar luistert. Het eerste wat er moet gebeuren is
dat er inderdaad aandachtig naar de zorgvrager geluisterd wordt en dat de zorgvrager erken-
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ning krijgt voor haar eigen ervaring van het probleem in haar leven. Ik twijfel er niet aan dat
zorgverleners inderdaad de bedoeling hebben zorgvuldig aandacht te hebben voor wat de
cliënt vertelt.

Maar luisterend naar het verhaal en aandachtig gericht op de problemen die aan de hand
zijn, interpreteert de zorgverlener hetgeen ze hoort onmiddellijk ook op haar eigen manier,
vanuit haar eigen bestaansethiek èn vanuit haar deskundigheid ter zake. Het beste wat ze kan
doen is die interpretatie te bespreken met de zorgvrager en daarbij alert te zijn op de reactie
en de ontvankelijkheid van de cliënt. Maar het is ook de verantwoordelijkheid van de cliënt
om ontvankelijk te zijn voor wat de zorgverlener aandraagt. Wat nodig is, is een situatie
waarin beiden als morele actoren, hun eigen morele identiteit vorm kunnen geven door een
open communicatie over de verschillen in die interpretaties.6 De kwaliteit van hun commu-
nicatie, waaraan zorgvrager en zorgverlener samen deelnemen en waarin zij afhankelijk zijn
van elkaar, is de maatstaf voor de kwaliteit van de normatieve beslissingen die zij nemen.

De zorgmarkt en de behoefte aan zorg
Ik wil nog wat verder ingaan op een specifiek probleem dat zich voordoet bij het interprete-
ren van de zorgbehoefte. In de communicatie over behoefte-interpretatie komen we in de
praktijk van het werk problemen tegen die te maken hebben met de ontwikkeling van de
zorgmarkt, met zorg als een te verdelen goed op de markt. Tot nu toe heb ik afwisselend het
woord 'klant' en het woord 'zorgvrager' door elkaar gebruikt. Vanuit een moreel gezichts-
punt kun je dat natuurlijk niet zo maar doen: de posities van beiden zijn zeer verschillend en
dus ook de morele betekenis. De zorgvrager zit in de problemen en heeft zorg nodig. De
klant maakt aanspraak op zorg, eist als het ware zijn recht op zorg op. Er is, zoals gezegd,
tegenwoordig sprake van een zorgmarkt en er zijn klanten op de markt. En tenslotte is 'de
klant koning' en dus zou zijn behoefte bevredigd moeten worden.

Maar intussen is de vraag op die zorgmarkt mede gebaseerd op het moderne denken en
het idee dat het leven gemakkelijk dient te zijn. Zoals we in reclamespots zien, horen proble-
men er niet te zijn. In die visie zijn zorgverleners ervoor om gerezen problemen doelgericht
en efficiënt op te lossen. Zorgverleners moeten het leven weer hanteerbaar maken, ons hel-
pen het leven te plooien naar onze wil. Maar Tronto maakt terecht onderscheid tussen de
'geprivilegeerde onverantwoordelijken'7 die vanzelfsprekend zorg voor zichzelf opeisen, en
de mensen die werkelijk in nood zijn en zorg behoeven.

Het maken van dit verschil is inderdaad een belangrijke morele taak, maar in de praktijk
van alledag zijn die twee nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Die morele taak om te be-
slissen wie er terecht aanspraak op de zorg van de gemeenschap maakt, zou dan ook niet
alleen op de schouders van de zorgverlener moeten rusten. Volgens mij is iedereen die be-
trokken is bij het verstrekken van zorg in deze mede verantwoordelijk. Dat betekent voor
mij dat behalve de zorgvrager en de zorgverlener ook de instelling, dat wil zeggen de werkge-
vervan de zorgverlener, als morele actor deze verantwoordelijkheid mee dient te dragen. En
diezelfde verantwoordelijkheid dient de instelling weer met de (lokale) overheid te delen in
de gezamenlijke communicatie over de beleidsontwikkelingen ten aanzien van zorg en de
financiering daarvan.

In de huidige ontwikkeling zien we echter dat zorginstellingen hun beleid richten op het
tevreden stellen van klanten om zo als instelling op de zorgmarkt te kunnen overleven. Het
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lijkt erop dat instellingen hun beleid richten op het overleven om te overleven. Daar heb ik
grote problemen mee. Zorginstellingen zijn er niet om te overleven op de markt, maar om
goede zorg te verlenen.

Zoals de situatie er nu voorstaat, wordt de zorgverlener alleen gelaten met de verantwoor-
delijkheid voor de afwegingen omtrent goede zorg en tegelijkertijd wordt hij onder druk ge-
zet om zo efficiënt en doelgericht mogelijk te werken. Dat levert de zorgverlener spanning
op die hij nu probeert op te lossen door een functionele professionaliteit naar buiten toe te
laten zien, terwijl hij in de spreekkamer een ander appel ervaart.8 In de spreekkamer is voor
de zorgverlener het appel van de andere mens voelbaar, die niet gereduceerd wil worden tot
een klant en nog minder tot het probleem dat hij heeft. De zorgvrager is allereerst een mens
die in zijn eigen bijzonderheid als uniek mens gezien wil worden en erkenning wil hebben
voor zijn eigen betekenisgeving aan de problemen waarmee hij zich tot de instelling heeft
gewend.

Betrokkenheid als basis van zorg
Daarmee ben ik gekomen aan het punt waar het mij in het denken over goede zorg eigenlijk
om gaat. Zorg is altijd ingebed in de relatie tussen zorgvrager en zorgverlener. Die zorgrela-
tie is de basis vanwaaruit gewerkt wordt. In deze onmiddellijke relatie met de cliënt wordt
een beroep gedaan op de betrokkenheid van de zorgverlener bij het wel en wee van de mens
waarmee hij in gesprek is. Maar het lijkt er verdacht veel op dat onze zorg voor elkaar los is
gemaakt van onze betrokkenheid bij elkaar. De behoefte aan zorg, die we ieder op onze tijd
hebben, is geplaatst in een definitie van de sociale werkelijkheid als een sociaal contract met
de autonomie van de contractanten als belangrijkste waarde. Zorg werd ondergebracht in
een zorgmarkt en de behoefte aan zorg werd vertaald in een recht op behandeling. In gelijke
tred met fantastische technische ontwikkelingen menen we inmiddels recht te hebben op
een tweede hart als het oude is versleten.

En intussen is betrokkenheid in de zorg ook een verdachte waarde geworden, die in het
gesprek over professionaliteit dan ook onmiddellijk een bijsmaak krijgt van oeverloos ge-
zwam, deskundologisch geweld dat over de cliënt heen wordt gelegd, of van verwarring tus-
sen professionele relaties en intieme privé-relaties. Dat is ook niet verwonderlijk, want on-
der de noemer van betrokkenheid zijn in het verleden deze fouten ook echt gemaakt en het
verzet daartegen is dan ook terecht. Dat wil echter niet zeggen dat betrokkenheid afgeschaft
moet worden, maar dat er van zorgverleners een grote mate van professionaliteit gevraagd
wordt, wil hij vanuit betrokkenheid zorgvuldig kunnen handelen.

Intussen komt er langzaam maar zeker verandering in het beeld dat we hebben van goede
zorg. Tronto's boek verschijnt in een periode dat we lering willen trekken uit het verleden
en we ons opnieuw bezinnen op de werkelijkheid van het leven zelf. Er is verandering aan
het komen in het vooruitgangsgeloof dat ons ruim twee eeuwen op de been heeft gehouden.
Het milieu laat weten dat zij de belasting die wij haar opleggen in de poging haar te beheer-
sen, niet meer kan dragen. De natuur zelf dreigt te bezwijken onder het geweld dat wij haar
aandoen en intussen kunnen we de eindigheid en kwetsbaarheid van ons eigen mensenleven
niet meer verstoppen in overvolle ziekenhuizen en verpleeghuizen. Natuurlijk, in de con-
tractsfeer gedacht wijzigen we de contracten: minder ligdagen en strengere indicatiestellin-
gen moeten bedden vrijhouden voor de nàg urgentere 'gevallen'. We zoeken naar formules

Rekenschap september 1995 179



om keuzen in de zorg te kunnen maken die we tegenover elkaar kunnen verantwoorden.
Maar intussen werpt iedere keuze tegelijk een schrijnend licht op de dilemma's waar we in
het dagelijks leven voor staan: hoe dragen we in onze relatie tot elkaar de verantwoordelijk-
heid die we in de praktijk van alledag ervaren?

Het einde van het idee dat het leven maakbaar is, confronteert ons met een nieuw besef
van onze kwetsbaarheid, een besef waar de oude Grieken al mee worstelden.9 De antwoor-
den die door de eeuwen heen gezocht zijn, blijken te ontbreken. We proberen opnieuw te
leven met de werkelijkheid zoals die zich in het dagelijks bestaan laat kennen en waarin we
onszelf als eindig en kwetsbaar ervaren. De uitnodiging aan het eind van de 20ste eeuw is te
zoeken naar een eigen persoonlijke verhouding tot de eindigheid van het bestaan.IO Dat
geldt voor een ieder, in deze is de gelijkheid absoluut. Dat geldt ook voor het besef in onze
kwetsbaarheid allerminst onafhankelijk van anderen te zijn. We hebben elkaar nodig en zoe-
ken de antwoorden op onze dilemma's in een nieuw verstaan van onze zorg voor elkaar.

Het is in dit hernieuwde besef van eindigheid en kwetsbaarheid dat volgens mij betrok-
kenheid naar voren komt als de werkelijke basis van het werk van zorgverleners. Het is een
betrokkenheid waarin we als kwetsbaar mens ons verbonden weten met de kwetsbaarheid
van andere mensen, zonder uitzondering. In het onmiddellijke contact met de cliënt wordt
een appel op de zorgverlener gedaan om deze betrokkenheid als zijn verantwoordelijkheid
te verstaan.

Tot slot
Ik vind het tot slot van belang om op te merken dat de persoonlijke verantwoordelijkheid
van de zorgverlener voor goede zorg in de relatie met de cliënt, niet verstaan mag worden
als een privé-aangelegenheid van diezelfde zorgverlener. De verantwoordelijkheid voor
goede zorg is in mijn ogen een publieke aangelegenheid en daarom vind ik Tronto's boek
ook in de Nederlandse situatie van belang. Haar pleidooi om zorg te erkennen als centraal
bindend element in de samenleving, verwijst ook uitdrukkelijk naar de morele verplichting
van de gemeenschap in deze. Daarmee is zorg een politieke zaak die verder strekt dan de
vraag naar eerlijke verdeling. De voorwaarden waaronder professionals namens de gemeen-
schap uitvoering geven aan goede zorg, dient te getuigen van de erkenning van het belang
van hun werk. De waardering van de gemeenschap voor de professionele werker, die hande-
lend vanuit betrokkenheid bij de cliënt zich competent van zijn taak kwijt, zou zichtbaar
moeten zijn in een loyale ondersteuning van de overheid voor het bestaan van zorginstellin-
gen. Daarmee geeft zij blijk haar eigen morele verantwoordelijkheid ten aanzien van goede
zorg voor haar burgers wel te verstaan en de consequenties daarvan niet te schuwen.

Noten
1. Van Asperen, Het bedachte leven.
2. Verkerk, 'Zorg of contract'.
3. Tronto, Moml Botlndaries, p. 103.
4. Kunneman, 'Van verzorgingsideaal naar zelfstandigheidsideaal'.
5. MacIntyre, After Virttle, Manschot 'Kwetsbare autonomie?'.
6. Benhabib, 'The generalized'.
7. Tronto, Moml Botlndaries, p. 146.
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8. Gelauff, Op basis van betrokkenheid.
9. Nussbaum, The fragility ofgoodness.
10. Manschot, Levenskunst of lijfsbehoud.
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'Zorg en Verzorgingsstaat'
Douwe van Houten

In dit artikel staat de vraag centraal naar de relatie tussen zorg en verzorgingsstaat. Op het
eerste gezicht ligt het voor de hand te veronderstellen dat zorg en verzorgingsstaat in elkaars
verlengde liggen. Als van een verzorgingsstaat wordt gesproken, houdt dat toch in dat de
overheid voor haar burgers zorgt?

De zaak ligt echter niet zo eenvoudig. Als gesproken wordt over zorg, dan wordt veelal
niet aan dit soort zorg gedacht. Zorg wordt eerder in verband gebracht met het alledaagse
sociale verkeer waarin mensen voor elkaar zorgen en niet met overheidsbemoeienis.

Tegelijkertijd is het onmiskenbaar dat de overheid zich zorgen maakt over zorg. Onder-
werpen als modernisering van de zorg, keuzen in de zorg en de kwaliteit van zorg staan hoog
op de politieke agenda. Er is dus wel degelijk een publiek zorgdebat waarbij het voor een
deel gaat om sociale zorg, bijvoorbeeld de mantelzorg.

Daarnaast moet geconstateerd worden - en dat maakt het ingewikkelder - dat er naast het
zorgdebat al geruime tijd een debat gaande is over de verzorgingsstaat. Hierin gaat het om
zaken als sociale zekerheid, arbeidsongeschiktheid, AOW en werkloosheid en de daaraan ver-
bonden financiële uitkeringen.

Dergelijke zaken worden doorgaans niet tot het domein van het zorgbeleid gerekend, een
aantal grensgevallen daargelaten. Blijkbaar gaat het bij het verzorgingsstaatdebat om andere
zorg dan bij het debat over de zorg. Zij het dat zorgbeleid wel degelijk deel uitmaakt van het
erfgoed van de verzorgingsstaat. Voor beide geldt dat het ook om iets anders gaat dan de
sociale zorg van - de mens is de mens een zorg - of van de zorgzame samenleving.

De hierdoor ontstane verwarring betreft voor een deel terminologische kwesties. De
term 'zorgbeleid' is tamelijk recent en van een welomschreven betekenis is geen sprake.
Aanvankelijk betrof zorgbeleid primair de gezondheidszorg, maar daar zijn steeds meer
voorzieningen aan toegevoegd. 1 Binnen de ontstaansgeschiedenis van verzorgingsstaten
nam volksgezondheid een belangrijke plaats in. Toen ging het echter om het terugdringen
van epidemische ziekten en de zorg voor elementaire hygiëne met inbegrip van de aanleg
van riolering en waterleiding.

Voor de naoorlogse periode geldt echter dat de sociale zekerheid en het sociaal-economi-
sche beleid eerder tot de kern van de verzorgingsstaat worden gerekend dan de gezond-
heidszorg. De verzorgingsstaat veronderstelde de sociale zorg impliciet. De zorg van de ver-
zorgingsstaat is daarin nogal selectief.2

Tegelijkertijd is in het verzorgingsstaatdebat en in het zorgdebat geconstateerd dat er erg
veel zorgtaken aan de overheid zijn toegedacht. De laatste jaren wordt meer en meer bena-
drukt dat we niet alles van de verzorgingsstaat kunnen verwachten. Het gaat dan niet zozeer
om financieringsproblemen, maar om de inhoudelijke vraag naar de verdeling van zorgta-
ken tussen overheid en wat mensen onderling kunnen regelen.

Overigens is het een misvatting te veronderstellen dat tijdens de hoogtijdagen van de ver-
zorgingsstaat er geen sprake was van sociale zorg. Daar werd echter niet over gesproken.
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Daarom is in de naoorlogse verzorgingsstaat de samenleving wat uit het zicht geraakt.3 Dit
heeft tot het beeld geleid van individuele burgers die van de staat zorg claimen. Dit beeld is
eenzijdig, omdat voorbijgegaan wordt aan de zorg die door de samenleving wordt geleverd.
Als het om de zorg gaat, moet niet alleen gekeken worden naar wat van de samenleving ver-
wacht kan worden. Dit houdt in dat de impliciet veronderstelde zorg moet worden 'geëxpli-
citeerd' en dat de sociale, veelal seksegebonden arbeidsdeling tussen de institutionele en so-
ciale zorg moet worden herijkt.
In dit artikel wordt eerst een aantal kanttekeningen geplaatst bij de theorie van Joan Tron-

to. Vervolgens wordt stilgestaan bij de institutionalisering van de zorg en het type verzor-
gingsstaat, waartoe dit heeft geleid. Onderdeel van de verzorgingsstaat is een stelsel van so-
ciale rechten waarbij zich meer en meer problemen voordoen bij de verdediging daarvan.
De vragen worden gesteld op grond waarvan kan worden bepaald welke zorg door de ver-
zorgingsstaat moet worden geleverd en welke andere zorgverlening dan wordt veronder-
steld. Kan aannemelijk gemaakt worden dat dat laatste ook gebeurd? Afsluitend wordt de
notie van 'zorgend burgerschap' gepresenteerd.

Joan Tronto's Ethiek van de Zorg
In haar inspirerende studie Mom! Boundaries presenteert J oan Tronto een aantal bouwstenen
voor een nog verder te ontwikkelen ethiek van de zorg.4 Van een uitgebouwde ethiek van
de zorg is tot op heden nauwelijks sprake. Het is dan ook een uitdaging haar gedachtengang
nader te analyseren en dat doe ik via drie kanttekeningen.
De eerste betreft de vraag waar ze zorg lokaliseert en hoe dat kan worden verklaard. In het

verlengde hiervan wordt geconstateerd dat ze nauwelijks aandacht besteedt aan de institu-
tionaliseringvan de zorg. Als laatste wordt stilgestaan bij de beoordeling van de zorgbehoef-
ten.
Tronto benadert zorg primair als een activiteit of praktijk binnen sociale verbanden, met

wat uitstapjes naar zorginstellingen. Opmerkelijk is dat ze gezondheidszorg als een afwij-
king ziet van de gangbare zorgpraktijken die vragen om een specifieke benadering. Gangba-
re zorgpraktijken worden gelokaliseerd buiten de institutionele 'setting' van zorginstellin-
gen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze geen relaties legt tussen zorg en verzorgingsar-
rangementen. Zorg betreft bij haar primair de private sfeer.
Hiertegenover staat dat ze een ruime omschrijving van de zorg hanteert. Alles wat bij-

draagt aan de instandhouding en verbetering van 'onze wereld' wordt tot zorg gerekend. Het
ligt voor de hand dat hier ook de voorzieningen van de verzorgingsstaat toegerekend kun-
nen worden. Maar daar gaat ze niet op in. \Vaarom niet?
Een eerste mogelijkheid is dat de term verzorgingsstaat in de Verenigde Staten' een an-

dere betekenis en gevoelswaarde heeft dan in Europa. Van een nationale (d.w.z. federale)
verzorgingsstaat is in de vs nauwelijks sprake en het sociale beleid van diverse staten blijft
beperkt tot de ergste armoede. Er is geen sprake van institutionele voorzieningen waar ie-
dereen een beroep op kan doen, maar van een residentieel noodverband voor mensen uit
de onderklasse. Het gaat dus niet om positief gewaardeerde verworvenheden, maar om
een laatste en sober overlevingspakket voor degenen die de boot gemist hebben. Welfare is
dan een minimale en wat neerbuigende 'liefdadigheid' waar fatsoenlijke blanke Amerika-
nen geen beroep op hoeven doen.
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Een tweede mogelijkheid is daarmee geïntroduceerd. Waar in het Nederlands gesproken
word t van zorg en verzorgingsstaat, gaat het in het Engels om twee begrippen: care en we!fare.
Zoals gezegd is de in Nederland vigerende 'zorgtaal' van recente datum waarbij niet helder
is wat onder zorg en zorgbeleid wordt verstaan. Dat onze begrippen ruimer zijn dan het En-
gelse care is echter aannemelijk. Daardoor is er een zekere overlap met het domein van de
verzorgingsstaat.
We kunnen er wel van uitgaan dat tot op heden sociale rechten in de sfeer van de sociale

zekerheid en sociale voorzieningen geen deel uitmaken van het zorgbeleid. Maar er zijn
raakvlakken, bijvoorbeeld in de sfeer van ziekte en arbeidsongeschiktheid.
Sociale rechten maken wel deel uit van de verzorgingsstaat. Omdat het zorgbeleid dat ook

doet, ligt het in Nederland meer voor de hand verbanden te leggen tussen zorg en verzor-
gingsstaat dan in het Engels tussen care en we!fare.6
Een derde mogelijkheid is het feministische vertrekpunt van Tronto. Binnen de feminis-

tische literatuur is veel aandacht besteed aan het verschijnsel zorg en de daaraan verbonden
seksebepaalde sociale arbeidsdeling. In recente analyses van verzorgingsstaten wordt bena-
drukt dat de verzorgingsstaat toch vooral een voorziening voor (werkende) mannen is. Een
voorziening die ervan uitgaat dat binnen huishoudens door de vrouw zorg verleend wordt.
De tweedeling tussen kostwinner ('breadwinner') en zorgverlener ('caretaker'), tussen

produktieve arbeid in de publieke sfeer en reproduktief werk in de private sfeer, maakt dat
het niet direct voor de hand ligt een relatie te leggen tussen 'care' en 'welfare state'. De ver-
zorgingsstaat zorgt niet maar gaat uit van de sociale zorg door vrouwen.
Het is dus begrijpelijk dat Tronto geen aandacht besteedt aan de verhouding tussen priva-

te zorg en publieke verzorgingsstaatvoorzieningen. Haar analyse is echter eenzijdig doordat
zij de zorg in de private sfeer plaatst. Mede hierdoor besteedt ze geen aandacht aan de insti-
tutionalisering van de zorg zoals deze zich vanaf het midden van de negentiende eeuw heeft
voltrokken.
De institutionalisering houdt niet in dat zorg in de private sfeer verdwenen is. Zorg blijft

daar echter niet toe beperkt. Overigens zal duidelijk zijn dat beide punten direct samenhan-
gen. Als aandacht besteed wordt aan de relatie tussen zorg en verzorgingsstaat, dient de
vraag naar de institutionalisering zich vanzelf aan. De verzorgingsstaat kan immers in be-
paalde opzichten worden gezien als het resultaat van de institutionalisering of collectivering
van de zorg. Het gaat daarbij om bepaalde terreinen van zorg. Een nadere specificatie van
dit laatste, in relatie tot het expliciteren van vormen van zorg die niet tot het domein van de
verzorgingsstaat worden gerekend, kan meer helderheid geven over hoe het in de samenle-
ving met zorg is gesteld.
Een laatste kanttekening betreft de vraag naar de beoordeling van zorgbehoeften, het zo-

genoemde need assessment. Tronto gaat er in haar boek van uit dat dit een zaak behoort te zijn
van politiek debat. Daar zit nu juist het probleem.
De parlementaire democratie blijkt tot nu toe niet in staat te zijn geweest de ontwikkeling

van de verzorgingsstaat inhoudelijk te sturen en van prioriteiten te voorzien. Voor zover er
bezuinigingsvoorstellen zijn gedaan, getuigen deze veelal van willekeur en politiek opportu-
nisme. Er lijkt weinig grond aanwezig om enig vertrouwen te hebben in een politieke afwe-
ging van zorgvragen. De vraag is vervolgens waar die afweging dan wel plaats kan vinden.
Waar kan beslist worden over het morele hart van de verzorgingsstaat?
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Het zal duidelijk zijn dat dit geen louter theoretisch vraagstuk betreft, maar een ongemak
waar iedere burger mee te maken kan krijgen. Op welke collectieve zorg heb je nu eigenlijk
recht en hoe solide is dat recht? Bovendien speelt de vraag wat burgers onderling van elkaar
te verwachten hebben. Het is al met al een complexe problematiek waarvan hier slechts een
aantal elementen aan de orde kan worden gesteld.

De institutionalisering van zorg
Zoals gezegd is zorg niet alleen een zaak binnen de private sfeer, maar er is ook sprake van
collectieve zorg binnen de publieke sfeer.
Binnen de Nederlandse verzorgingsstaat is vanaf het begin sprake geweest van geschei-

den sporen. Aan de ene kant de ontwikkeling van een integraal sociaal-economisch beleid
en de opbouw van de sociale zekerheid binnen het tripartite overleg tussen de overheid en
de sociale partners, anderzijds de uitbouw van de diverse verzorgingsarrangementen in han-
den van het maatschappelijk middenveld met in toenemende mate financiering door de
overheid. Sociale en economische zaken staan los van maatschappelijk werk, volksgezond-
heid, onderwijs en zorg. In dit artikel gaat het primair om de collectieve verzorgingsarrange-
menten en de relaties daarvan met sociale zorg. Voordat daar verder op wordt ingegaan is
het van belang stil te staan bij de verhouding tussen de materiële (sociale zekerheid of meer
in het algemeen sociale rechten) en de immateriële (zorg)voorzieningen van verzorgingssta-
ten. Om het eenvoudig samen te vatten: de materiële voorzieningen in termen van verzeke-
ringsstelsels en uitkeringen zijn aanvankelijk primair bedoeld als bescherming van degenen
die een inkomen uit werk hebben, tegen mogelijke neveneffecten van de werking van de
vrije markt. Immers, ze lopen het risico ziek, overtollig, arbeidsongeschikt of oud te worden,
om vervolgens binnen het zuivere regime van de vrije markt aan de kant te worden gezet.
Aangezien het hier als regel om manlijke kostwinners gaat, zou daardoor een heel huishou-
den worden gedupeerd. Met de sociale zekerheid wordt een inkomen gegarandeerd als er-
tijdelijk - geen inkomen uit arbeid is. Bij een dergelijk stelsel wordt er impliciet van uitgegaan
dat binnen de huishoudens zorg gegarandeerd is. De verzorgingsstaat biedt dan geen zorg
in de zin van sociale zorg. De manlijke kostwinner wordt bijgestaan door een vrouwelijke
verzorger die de huishoudelijke taken verricht, kinderen opvoedt en in geval van ziekte
zorgt. Deze seksegebonden arbeidsdeling ligt ten grondslag aan de huidige verzorgingsstaat,
met de daarmee verbonden tweedeling tussen publieke en private sfeer. Centraal staat de
financiële ondersteuning van huishoudens in die gevallen waarbij de manlijke kostwinner
niet in staat is loon uit arbeid te ontvangen en uitgaande van een permanent voorhanden
zijnde sociale zorg.8 Dit sterk vereenvoudigde model laat zien dat de gangbare loskoppeling
van zorg en sociale zekerheid (sociale rechten) toch eigenlijk niet voor de hand ligt. Uiter-
aard, er is het een en ander veranderd in het sociale zekerheidsstelsel, maar de neiging om,
als er gesproken wordt over sociale zekerheid impliciet de sociale zorg te veronderstellen, of,
omgekeerd, er bij het spreken over zorg maar van uit te gaan dat de sociale zekerheid al gere-
geld is, is tot op de dag van vandaag aantoonbaar. Maar het is duidelijk dat het traditionele
beeld van de sociale rechten van de kostwinner en de zorgplicht van de vrouw niet meer van
deze tijd is.
Het wordt nog ingewikkelder als we meer precies gaan kijken naar het zorgdomein en

welke ontwikkelingen zich daar de afgelopen decennia hebben voltrokken. Een eerste con-
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statering kan zijn dat er nog steeds veel zorg in het alledaagse sociale verkeer wordt verleend,
binnen huishoudens, tussen vrienden en verwanten, in de buurt, door vrijwilligers; een on-
zichtbaar zorgleger. Tevens is er een toenemend aantal mensen dat uit de boot is gevallen of
dreigt te vallen; mensen die juist vaak zorg behoeven. Een tweede constatering is dat zich
een progressief differentiatieproces heeft voltrokken, waarbij zorg ten dele is losgemaakt uit
het alledaagse sociale verkeer en binnen afzonderlijke organisaties is ondergebracht. Deze
sociale arbeidsdeling heeft er mede toe geleid dat allerhande zaken aan zorgsystemen zijn
toevertrouwd die voorheen niet als een probleem werden beschouwd, of niet als een behan-
delbaar probleem of ongemak. Deze expansie gaat vervolgens gepaard met steeds verder-
gaande technische arbeidsdeling en specialisatie. Een royale lappendeken van disciplines,
beroepsgroepen en specialismen is over de Nederlandse samenleving heen gelegd. Dat ge-
beurt vanaf het midden van de jaren zestig. Het valt dan niet onmiddellijk op dat deze zorg-
specialisten niet alleen oplossingen aanbieden, maar ook probleemdefinities. Hieruit valt ge-
makkelijk te verklaren dat het zorgdomein zoveel groter is geworden.

Een derde constatering is dat de institutionalisering van zorg - deze heeft zich ten dele
ook op de markt voltrokken - het kostwinnerschap heeft ontkoppeld van een gegeven so-
ciale zorg-mantel; ook een individuele kostwinner kan zich van voldoende zorg voorzien.
Dit betekent dat niet alleen de relatie tussen zorg en sociale rechten in strikte zin van belang
is, maar ook de relatie tussen sociale zorg enerzijds en (professionele) zorgarrangementen en
commerciële zorgproducenten anderzijds.

Tot slot is het van belang erop te wijzen dat zich de laatste jaren in Nederland opmerkelij-
ke ontwikkelingen voordoen rondom het gebruik van de term zorg. Deze is meer en meer
tot een containerbegrip geworden waar blijkbaar steeds meer toegerekend wordt. Tegelij-
kertijd bestaat de neiging het domein van sociale rechten niet beperkt te laten tot de sfeer van
financiële ondersteuning, maar daar ook het recht op gezondheidszorg, onderwijs, psycho-
sociale hulpverlening en huisvesting onder te laten vallen. Het is allemaal nogal verwarrend.

De verzorgingsstaat onder druk
Deze verwarring speelt ons vooral parten nu vragen gesteld zijn over grenzen van de zorg.
Het besef dat er keuzen gemaakt moeten worden, is ondertussen gemeengoed geworden.
Het is niet duidelijk waaruit gekozen moet worden; gaat het om de sociale zekerheid, de ou-
dedagsvoorziening, de publieke zorg, om de technologische hoogstandjes van de moderne
gezondheidszorg, of om allemaal tegelijk? Duidelijk is wel dat het maken van keuzen leidt
tot het buitensluiten van mensen van collectieve zorg. Hoe dit gebeurt, heeft iets van Monte
Carlo; een soort zorgroulette. Er worden twee vluchtroutes geboden: de markt en het priva-
te domein. Zorg kan immers door commerciële zorgproducenten worden geboden, uiter-
aard tegen betaling. Zorg kan ook geboden worden door partners, verwanten, vrienden en
vrijwilligers. Hiermee zijn weer alle aanbieders in het geding: de collectieve sector, de com-
merciële sector en de sociale sector.9 Zoals gezegd zijn de verhoudingen tussen deze drie
echter niet zo helder. Ik wil nader ingaan op de collectieve sector, met als centrale vragen
welke zorgvoorzieningen daar moeten worden ondergebracht en op grond waarvan.

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen sociale rechten in de sfeer van financiële
uitkeringen en sociale rechten in de sfeer van verzorgingsarrangementen (collectieve zorg).
In het eerste geval gaat het om mensen die niet (meer) in staat zijn een inkomen uit arbeid
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te verwerven. De centrale vragen zijn dan wie daar onder welke omstandigheden aanspra-
.ken op kunnen doen gelden, en wat de hoogte van de uitkeringen is.

Het zal duidelijk zijn dat naarmate de uitkeringen lager zijn, mensen minder in staat zullen
zijn zelf zorg op de commerciële zorgmarkt af te nemen en dus afhankelijker zijn van hetzij
collectieve zorg, hetzij sociale zorg. Daarbij is het aannemelijk dat in verzorgingsstaten waar
de uitkeringen laag zijn, ook het pakket collectieve zorg sober zal zijn.lO

In het geval van de collectieve zorg ligt de zaak ingewikkelder. Op grond waarvan heeft
iemand recht op collectieve zorg, bijvoorbeeld in de sfeer van de gezondheidszorg of van
psychosociale hulpverlening? Kan in dit soort gevallen eigenlijk wel van rechten worden ge-
sproken? Of gaat het meer om verzekeringsstelsels, waarbij geldt dat alleen degenen die ver-
zekerd zijn rechten kunnen doen gelden?

Wat dan te doen met de mensen aan de onderkant van de samenleving die onvoldoende
middelen hebben om de vereiste premies op te brengen? Moet de overheid niet iets doen
voor deze groep of gaat het bij collectieve zorg om voorzieningen waar elke burger een be-
roep op kan doen, en zo ja, waar bestaat die collectieve zorg dan uit?

Hiermee zijn we terug bij de vraag naar de beoordeling van de zorgvraag. Op basis van
welke argumenten kan worden bepaald welke voorzieningen in het collectieve zorgpakket
worden opgenomen? Zoals gezegd gaat Joan Tronto ervan uit dat dit een zaak van politieke
meningsvorming behoort te zijn. Als we overzien hoe het politieke bedrijf vanaf eind jaren
zeventig hiermee omgegaan is, dan geeft dat weinig aanleiding om daar veel van te verwach-
ten. Zeker niet als het gaat om het verdedigen van sociale rechten op grond van morele argu-
menten. Er is weinig grond om te vertrouwen op een politieke afweging van zorgvragen.
Hiervoor zijn meerdere redenen aan te geven.

De verzorgingsstaat zoals die ons nu vertrouwd is, is tot op grote hoogte het resultaat van
een samenloop van omstandigheden en niet van een weldoordacht politiek ontwerp. Daar-
bij komt dat de uitbouw ervan tot in de jaren zeventig betaald is uit een continu economisch
surplus. Niemand werd er minder van. Dit heeft ertoe geleid dat politieke partijen vanuit
electorale overwegingen het domein van de collectieve zorg hebben vergroot. Meer zorg
kan leiden tot meer stemmen.tt Deze neiging tot zorgoptimalisering, voor een deel ook ge-
stimuleerd door professionele zorgverleners, heeft niet geleid tot een weloverwogen samen-
gesteld zorgpakket. Dit wreekt zich als later blijkt dat er keuzen gemaakt moeten worden,
waarbij de electorale belangen precies andersom komen te werken. l'vIinder zorg betekent
minder stemmen. Dit leidt tot de vraag of sociale rechten, zowel in de sfeer van uitkeringen
als in de sfeer van collectieve zorg, direct verbonden kunnen worden met het dagelijkse po-
litieke bedrijf. Als per begrotingsjaar sociale rechten ter discussie kunnen worden gesteld,
heeft het dan zin om van rechten te spreken? Als sociale rechten louter een afgeleide worden
van partijpolitieke overwegingen, kan dat gemakkelijk tot willekeur leiden.

Bezuinigingen in de sfeer van sociale rechten worden meermalen verdedigd met een be-
roep op de mogelijkheid van sociale zorg. De vraag of wel aan de sociale voorwaarden is
voldaan om dergelijke zorgpraktijken aannemelijk te maken, wordt niet gesteld. Zorg krijgt
hierdoor iets contingents en vrijblijvends. Als belangrijk is dat collectieve zorg een solide
politiek draagvlak krijgt, dan moet hiermee zorgvuldiger omgegaan worden. Bovendien mag
er geen sociale zorg worden gesuggereerd omdat op de collectieve zorg bezuinigd moet wor-
den.
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Een herijking van de collectieve zorg zou niet beperkt moeten blijven tot een politiek de-
bat, maar de gehele samenleving zou erbij betrokken moeten worden. Er moet zicht worden
verkregen op wat het morele hart van de verzorgingsstaat kan worden genoemd. Dat zijn de
voorzieningen waar je van af moet blijven. Er zijn echter zoveel voorzieningen in de sfeer
van sociale rechten getrokken, dat het moeilijk is aan te tonen waarom dat ene recht dat nu
ter discussie wordt gesteld - bijvoorbeeld het recht op een fatsoenlijke oudedagsvoorzie-
ning, ofhet recht op een uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid - op morele gronden
eigenlijk niet ter discussie mag worden gesteld. Bij de barok opgetuigde verzorgingsstaat is
dat geen eenvoudige opgave. Welke morele principes kunnen dan te hulp worden geroepen?
Is dat het beginsel van de opgebouwde rechten waar je zelf het nodige aan bij hebt gedragen
(bijvoorbeeld AOW)?Is dat het beginsel van de geleverde prestatie in termen van een arbeid-
zaam leven - na zoveel jaren geregeld werk heb je zoveel jaren recht op gedeeltelijke doorbe-
taling van loon in geval van arbeidsongeschiktheid -, of gaat het uiteindelijk toch om het
beschermen van zwakke groepen? Dit laatste is in Nederland bijvoorbeeld betoogd door
Schuyt in zijn Op zoek naar het hart van de verzorgingsstaaP en in de vs door Goodin in zijn
Reasons for Ive!fare.13 Goodin betoogt dat collectieve zorg geboden is, als het ontbreken daar-
van leidt tot kwetsbaarheid en uitbuiting. Verhelderend daarbij is dat hij pleit voor beschei-
denheid: ga er niet te snel van uit dat collectieve zorg noodzakelijk is. Met andere woorden,
maak het hart niet te groot, want dan is het niet meer te verdedigen. Schuyt spreekt van een
decent bestaan.
Het zal duidelijk zijn dat we hier met een lastig probleem te maken hebben. Het probleem

is lastig omdat het bij de verdeling van sociale rechten gaat om de huidige machtsverdeling,
waarbij aannemelijk moet worden gemaakt dat degenen die over macht beschikken zich in
willen zetten om zwakke groepen te beschermen. Afgezien van de theorie van het welbegre-
pen eigenbelang van Bram de Swaan zijn er niet zoveel mogelijkheden om dit aannemelijk
te maken.14 In het voorgaande is al gewezen op het electorale belang dat aan collectieve zorg
verbonden is, ofkan ook een beroep worden gedaan op humanitaire waarden? Weliswaar
wordt daar niet zo vaak over gesproken, maar bij het ontstaan van verzorgingsstaten ging het
er toch ook om iedereen in de gelegenheid te stellen een menswaardig bestaan te leiden?

'Zorgend burgerschap'
Laten we afsluitend aannemen dat collectieve zorg de uitdrukking is van door de samenle-
ving gedragen humanitaire waarden. Dan kan het toch niet zo zijn dat deze alleen betrekking
hebben op collectieve zorg? Als we ervan uitgaan dat burgers aanspraken kunnen doen gel-
den op sociale rechten, ligt het dan niet voor de hand dat die burgers ook kunnen worden
aangesproken op het verlenen van sociale zorg? Wie kunnen immers niet alles van de collec-
tieve zorg verwachten. Met name door de verzorgingspluralisten en door feministische au-
teurs is met klem benadrukt dat de publieke zorg als te dominant is voorgesteld; veel zorg
wordt door andere partijen geleverd. In het voorgaande is er echter ook op gewezen dat de-
genen die het accent leggen op de sociale zorg, meer dan eens de neiging vertonen sociale
rechten te veronachtzamen. Hier wordt bepleit collectieve zorg en sociale zorg als comple-
mentair te beschouwen, waarbij sociale rechten het de burger mogelijk maken als volwaardig
lid van de samenleving te functioneren, maar tot dit laatste behoort dan ook de notie van een
zorgend burgerschap. Met nadruk wordt gesproken over zorgend burgerschap en niet over
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de zorgzame samenleving. Waar de burger een beroep kan doen op sociale rechten, is het
ook de burger waar een beroep op moet kunnen worden gedaan voor sociale zorg. Voor een
evenwichtig zorgstelsel moeten de collectieve en de sociale zorg meer dan voorheen met
elkaar verbonden worden en dan verdient het de voorkeur niet zozeer uit te gaan van rech-
ten en plichten, maar van collectieve en burgerlijke deugden. Een ethiek van de zorg moet
rondom deugden zijn gecentreerd, uitgaande van de wisselwerking tussen de private en pu-
blieke sfeer, en zonder een voorafgegeven seksegebonden arbeidsdeling.
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Zorg en menswording
Over de actuele betekenis van het gedachtengoed van
lP. van Praag voor een humanistische benadering van zorg

Jan Hein Mooren en Elly Hoogeveen

Zorginstellingen en zorgvisie
In deze tijd van de 'zorgzame samenleving' is er nauwelijks nog een zichzelf respecterende
instelling in de zorgsector die geen 'zorgvisie' heeft. Een zorgvisie verwoordt de taak van de
instelling in termen van ideële uitgangspunten. In volledig uitgewerkte vorm gaat het daarbij
om zaken als menselijke waardigheid en kwaliteit van leven; over ziekte, gebrek of onvermo-
gen enerzijds en autonomie anderzijds; over verantwoordelijkheid en bejegening; en over
individuele rechten van patiënten of bewoners en institutionele taken en plichten. Zo'n
zorgvisie is altijd idealistisch, in de zin dat ze de koers aangeeft in de richting van optimale
zorg. Maar zo'n visie heeft tevens praktische betekenis waar ze de grondslag vormt voor
concreet te voeren beleid en waar ze de beoordelingsgrond is voor reeds gerealiseerd beleid.
Elders in dit themanummer wordt geschreven over h-waliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Een
zorgvisie is een onderdeel van geformuleerd kwaliteitsbeleid of zou dit moeten zijn.

Zorginstellingen zijn werelden op zich, met een eigen dynamiek en een eigen leefklimaat.
Zo lijkt het leefritme in instellingen met een relatief korte opnameduur eerst en vooral be-
paald te worden door de activiteitenagenda van de daar werkzame zorgverleners, terwijl het
leefritme in instellingen met een langduriger verblijfsfunctie zich meer voegt naar de speci-
fieke mogelijkheden en noden van patiënten ofbewoners. Ook verschillen instellingen in de
mate waarin ze in open verbinding staan met de samenleving buiten de muren, zoals we bij-
voorbeeld kunnen zien bij vergelijking van een algemeen en een psychiatrisch ziekenhuis.
Maar hoe eigen een instelling van karakter ook is, of hoe gesloten sommige instellingen
krachtens hun taakstelling ook zijn, nergens ontstaat een zorgvisie in een reincultuur. Een
zorgvisie verenigt in zich de specifieke expertise van de instelling op het betreffende terrein
van zorgverlening, de actuele maatschappelijke inzichten over zorg en welzijn, en de eigen-
tijdse antwoorden op ethische en levensbeschouwelijke vragen. Zorgvisies ontstaan met an-
dere woorden binnen het kader van en in reactie op het maatschappelijke debat over zorg
en zorgverlening.

Een humanistische visie op zorg?
In dat maatschappelijke debat hebben levensbeschouwelijke organisaties van oudsher een
eigen aandeel en taak. Aan de hand van Gelauff en Van Houten (1993) kunnen we zien waar-
om dat ook heden ten dage nog zo is. De inrichting van de verzorgingsstaat dwingt ons, zo
stellen deze auteurs, tot het maken van keuzen, zeker in het zicht van de grenzen en beper-
kingen ervan. Dat confronteert ons met normatieve vraagstukken en met het besef dat het
maken van dergelijke keuzen in laatste instantie een morele aangelegenheid is. Bij zorgverle-

190 Rekenschap september 1995



ning zijn derhalve 'centrale waarden in het geding (...) betreffende menselijk samenleven en
kwaliteit van leven, en dat niet louter in abstracte zin, maar concreet voel- en tastbaar binnen
de zorgsector'.! Levensbeschouwelijke organisaties nu, kunnen worden beschouwd als de
spreekbuizen van tradities waarbinnen dergelijke waarden worden gearticuleerd. En ook
zijn zulke organisaties belangenbehartigers en zaakwaarnemers bij het op praktisch en be-
leidsmatig niveau in de maatschappij realiseren van die waarden.

Vraag is dan wat vanuit een humanistisch perspectief over zorg en zorverlening te zeggen
valt. Die vraag is te meer van belang omdat een samenhangende humanistische visie op zorg
niet lijkt te zijn geformuleerd. Gelauff en Van Houten constateren iets dergelijks, maar dan
in het kader van het debat over de bemoeienis van de overheid met de zorgsector.2

In dit artikel richten we ons niet op de ethische en morele vraagstukken rond de inrichting
van de verzorgingsstaat. Hier gaat het om het formuleren van enkele voorwaarden die op het
concrete niveau van de zorgverlening zelf als leidraad zouden kunnen dienen, of die al in
zorgactiviteiten worden gerealiseerd.

Daarmee leggen we nog een ander accent dan Gelauff en Van Houten. Zij gaan ervan uit
dat een humanistische bijdrage vooral zou moeten bestaan uit het stellen van de juiste vra-
gen en dat de humanistische intentie zich verzet tegen het formuleren van antwoorden.3 Dit
laatste veronderstelt een bepaalde visie op levensbeschouwing en humanisme, waarover ge-
discussieerd zou kunnen worden. Die discussie valt evenwel buiten het bestek van dit arti-
kel. Maar intussen nopen dilemma's op het niveau van de dagelijkse praktijk van de zorgver-
lening in ieder geval wèl tot het formuleren van positieve waarden, al was het alleen maar
omdat anders de gepraktizeerde zorg een levensbeschouwelijke (of zo men wil een norma-
tieve, morele of ethische) grondslag en daarmee een beoordelingsgrond ontbeert.

'Menswording van de mens'
Op zoek naar dergelijke waarden zijn we te rade gegaan bij Jaap van Praag (1911-1981). Van
Praag is ontegenzeggelijk een van de meest vooraanstaande humanisten in de naoorlogse
Nederlandse samenleving.4 Dat alleen is evenwel geen reden om na te gaan welke relevantie
zijn denken heeft voor het debat over 'zorg', zeker niet als we constateren dat Van Praag zelf
weinig in rechtstreekse bewoordingen over 'zorg' heeft geschreven. Maar het loont de moei-
te zijn opvattingen in sterkere mate dan tot op heden gebeurd is, te betrekken bij het denken
over dit thema. In het humanisme-debat lijkt 'zorg' vooral een 'macro'vraagstuk. Dat wil
zeggen dat de aandacht in dit debat tot op heden vooral uitging naar de verhouding tussen
publieke moraal en persoonlijke standpuntbepaling,S of, zo men wil, tussen sociale verant-
woordelijkheid en individuele autonomie.6 Het zorgvraagstuk speelt daarnaast ook op het
niveau van de concrete voorzieningen voor en de omgang met degenen die de zorg behoe-
ven. Daar komen nog andere thema's dan de hierboven genoemde in zicht, thema's waar-
over Van Praag ons inziens behartenswaardige dingen heeft gezegd. Onze vraagstelling
daarbij is niet zozeer door welke principes menselijke zorg wordt gelegitimeerd, maar eerder
- zoals gezegd - door welke waarden zorg dient te worden geleid.

Enkele jaren voor de dood van Van Praag verscheen Grondslagen van Humanisme. Het is de
neerslag van een leven lang denken en schrijven over de humanistische leef- en denkwereld
en in zekere zin is het de afsluiting van het project dat begon met de in de oorlog geschreven
en kort daarna uitgegeven publicatie Modern Humanisme: een renaissance? Het slotwoord van
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Gronds/agen van Humanisme laat zich bij nader inzien lezen als een persoonlijke motivatie voor
de opgave die hij zichzelf met het schrijven van dit boek had gesteld: het verduidelijken van
het humanisme als een samenhangend geheeI7 en het presenteren ervan als een levensbe-
schouwing.8 Van Praags woorden hebben in dat 'Besluit' een enigszins utopische toonzet-
ting. Het gaat hem om de 'menswording van de mens'.9 Zijn hoop is dat het humanisme de
'mythe van de menswording' tot leven kan brengen. Die mythe moet niet worden opgevat
als fantasie, maar als 'symbool van zijn en beleven, willen en denken'.!O Het streven deze
hoop te realiseren is in talloze varianten en uitwerkingen zichtbaar in zijn publicaties en in
zijn maatschappelijke activiteiten.

Zorg is nodig waar zelfredzaamheid gehinderd wordt door lichamelijke of geestelijke
ziekte en handicap, door mensonterende omstandigheden, of door de impact van traumati-
sche ervaringen. Het aan het leven inherent geachte proces van groei en ontwikkeling stag-
neert dan, en is niet zelden zelfs definitief geblokkeerd. Zorg is ook nodig waar het hebben
van een toekomst verleden tijd is geworden, omdat aftakeling en verval het onvermijdelijke
levenseinde aankondigen. In een dergelijk licht bezien is het ideaal van de 'menswording van
de mens' geen voor de hand liggend vertrekpunt voor een eerste oriëntatie op zorg. In dat
ideaal lijkt vooral een vooruitgangsperspectief te worden benadrukt, gericht op de mensheid
als geheel. Maar 'menswording van de mens' is ook een doel dat al in de tegenwoordige tijd
gestalte dient te krijgen, in het hier-en-nu van het dagelijkse leven van individuele mensen:
' ... ideeën hebben geen levensvatbaarheid, als er niet iets van verwerkelijkt wordt in de prak-
tijk van vandaag'.!! En aan het ideaal van 'menswording van de mens' blijken in de visie van
Van Praag twee doelstellingen of waarden verbonden te zijn, waar ons inziens zorgverlening
alles mee te maken heeft of dient te hebben: menselijke waardigheid en weerbaarheid. In relatie tot
'menswording van de mens' hebben deze doelstellingen een dubbel karakter: het zijn voor-
waarden tot en kenmerken van het humaniseringsproces dat Van Praag voor ogen stond.!2
In het volgende gaan we nader in op deze waarden en hun relatie tot zorg.

Menselijke waardigheid
leder mens heeft vroeg of laat wel behoefte aan vormen van zorg waarin niet (meer) direct
door partner, kinderen of andere naasten voorzien kan worden, omdat de taak voor hen te
zwaar wordt, of omdat specifieke deskundigheid vereist is. En de dichtheid van voorzienin-
gen in ons land is dermate hoog, dat het merendeel van de mensen hier in de loop van hun
leven ook daadwerkelijk met de georganiseerde zorgverlening in aanraking komt. De mees-
ten zouden de zegeningen ervan ook niet willen missen: een goed verzorgde ouderdom;
hoogwaardige medische zorg, die er in veel gevallen toe bijdraagt dat mensen een produktief
en zinvol leven kunnen voortzetten; psychische hulp wanneer door tegenslag of scheefgroei
de levenslast te zwaar is om te dragen ete.

Tegelijkertijd zijn er misschien maar weinig collectieve voorzieningen die zoveel ambiva-
lente gevoelens oproepen als juist de zorgsector. Aan de negatieve pool van die ambivalen-
ties liggen concrete oorzaken ten grondslag. Opname in een zorginstelling brengt (de ver-
wachting van) pijn met zich mee, of onvermogen, beperkingen en verlieservaringen. Voor
een deel zijn die ervaringen onvermijdelijk, de onontkoombare gevolgen van ziekte, handi-
cap of ouderdom. Maar opname in zorginstellingen doet nog meer met mensen. Opname
haalt hen uit hun persoonlijke leefsfeer van gezinsrelaties, werk, vrienden en dagelijkse be-
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zigheden. Ze komen terecht in een sfeer met een eigen (doelrationele) dynamiek en met niet
door henzelf gekozen activiteiten en dagindelingen. De combinatie van verminderde zelf-
redzaamheid en de druk van institutionele processen vormt dikwijls een bedreiging voor het
identiteitsbesef en de zelfwaardering. Beide worden verder bedreigd door de invloed die de
bedrijfsmatige aspecten van de zorgverlening hebben op de bejegening van patiënten of be-
woners, een invloed die zich de laatste jaren sterker doet gelden door de combinatie van op
efficiency gerichte rationalisering van de zorg en bezuinigingsdruk. Inherent aan opname is
dat de grenzen van de lichamelijke en de psychische leefwereld gaan schuiven en dat autono-
mie niet altijd ten volle, en soms zelfs nog maar nauwelijks gerealiseerd kan worden.

Zorg dient er desalniettemin op gericht te zijn de (lichamelijke en psychische) integriteit
van mensen te respecteren en de autonomie van mensen te erkennen en te bevorderen. Aan
de persoonlijke intenties van zorgverleners zal het vaak niet liggen. De uitdaging voor de
zorgsector is deze beide aspecten van menselijke waardigheid (integriteit en autonomie) te
realiseren binnen een systeem, dat door z'n dynamiek geneigd is immateriële aspecten van
kwaliteit van leven van individuele patiënten of bewoners op de tweede plaats te stellen.
Realisering van menswaardigheid betekent dan minimaal zorgvuldig en respectvol of fat-
soenlijk omgaan met zorgvragenden. Maar realisering ervan impliceert ook een zekere mate
van individualisering van zorgprocessen. Zo betekent menswaardigheid samenspraak en
overleg met mensen over wat er met (de inrichting van) hun leven gebeurt. Een menswaar-
dige zorg betekent het accepteren en opvangen van emotionele en andere mentale reacties
die het gevolg kunnen zijn van de door opname veroorzaakte breuk in het bestaan, zodat het
zelfgevoel weer herstelt, of optimaal geactiveerd wordt. Daarvoor is behalve specifieke per-
soonlijke aandacht een leefklimaat nodig dat mensen in de gelegenheid stelt deze breuk op
hun eigen wijze te beleven, een leefklimaat dat bevordert dat patiënten ofbewoners het pro-
ces van afstemming op hun nieuwe situatie doormaken in het voor hen passende tempo en
met de voor hen passende begeleiding. Menswaardigheid is, met andere woorden, te opera-
tionaliseren in een aantal concretere subdoelen, aan de hand waarvan realisering van deze
waarde is af te meten. Zorgvisies en zorgbeleid kunnen worden beoordeeld op de mate
waarin dergelijke waarden worden geformuleerd, op de mate waarin ze in concrete, op indi-
vidualisering gerichte doelstellingen worden vertaald, alsmede op de mate waarin middelen
worden aangegeven waarmee ze daadwerkelijk worden gerealiseerd. Het gaat daarbij uitein-
delijk zowel om concrete handelingen in de omgang met patiënten en bewoners, alswel om
voorwaardescheppende maatregelen betreffende het leefklimaat en de ruimte voor zelfbe-
paling die hen ter beschikking staat.

Menswaardigheid en zingeving
In het voorgaande is één aspect van menselijke waardigheid nog niet genoemd: zingeving. In
zorgsituaties worden, door de lichamelijke en geestelijke conditie en door de omstandighe-
den waarin mensen komen te verkeren, de ervaring van zin en dikwijls zelfs het vermogen
tot zingeving ondermijnd. Tegelijkertijd confronteert de aanleiding tot en de noodzaak van
zorg mensen indringend met existentiële vragen. Te zamen met het belang dat Van Praag
aan zingeving hecht, rechtvaardigt dit enige speciale aandacht voor dit thema.

Zingeving en menselijke waardigheid zijn geen min of meer losstaande thema's die zich
vervolgens laten verbinden. Voor Van Praag is zingeving zelfs '( ...) de sleutel tot menswaar-
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dig leven, niet los van structuren of omstandigheden, maar gericht op een innerlijke kracht,
die hun humanisering mogelijk maakt'.13 Achter dit standpunt zit een fundamentele opvat-
ting over de mens en diens verhouding tot de wereld: 'De humanistische levensopvatting
brengt tot uitdrukking dat de mensen binnen de afhankelijkheden, waarin ze geplaatst zijn,
toch nooit enkel als een produkt van die omstandigheden kunnen worden begrepen, maar
krachtens hun aard ook steeds als vormgevers van hun eigen lot. Dat is de grondslag voor
een verantwoordelijkheid, die inhoudt met de eigen vermogens, hoe ontoereikend wellicht
ook, nieuwe mogelijkheden te scheppen en de poort naar nieuwe gebieden open te stoten.
Dat is een directe uitdaging voor de levenspraktijk, in de zin dat het daarbij gaat om verwer-
kelijking van menselijkheid hier en nu, (...)'.14

Dit meestal als positief gewaardeerde, maar soms ook als tragisch gekenmerkte mens-
beeld maakt spanningsvelden zichtbaar tussen zorgverlening en zingeving. Zingeving ver-
wijst naar het eigen vermogen van mensen betekenis te geven, en naar het accepteren van
verantwoordelijkheid voor de vormgeving aan het eigen bestaan. Zingeving impliceert op
het eerste gezicht ook, net als bij 'menswording van de mens', toekomstperspectieven en
alternatieve handelingsmogelijkheden. De noodzaak tot verzorgd worden confronteert
mensen met de absurditeit van het lot en met de beperkingen en de eindigheid van het leven.
En de zorgsituatie betekent bijna zonder uitzondering feitelijke beperkingen voor mensen
in doen en laten, relaties en het uitzoeken van leefsferen. Verdraagt zorg zich dan wel met
zingeving?

Het antwoord op die vraag is bevestigend. Zingeving gaat niet per definitie over toe-
komst- en veranderingsmogelijkheden. En zingeving begint niet pas bij bestaanscondities
waar we zelf voor gekozen hebben of die we zelf hebben gecreëerd. Dat mensen 'vormge-
vers (zijn) van hun eigen lot' moet niet uitsluitend begrepen worden als een uitspraak die
verwijst naar een instrumentele dimensie van ons doen en laten en naar oorzakelijke verban-
den tussen ons handelen en situaties waarin we komen te verkeren. Een dergelijke beperkte
lezing leidt uiteindelijk tot bizarre vormen van toekennen van verantwoordelijkheid en in
het verlengde daarvan kan dat zelfs leiden tot aantasting van menswaardigheid en verminde-
ringvan solidariteit en zorg. Voor Van Praag is zingeving de manifestatie van ons 'geestelijk'
vermogen, van 'een bepaalde werkzaamheid van het bewustzijn'. 15Daarbij gaat het altijd in
de eerste plaats om een zich verhouden tot lotgevallen en omstandigheden en tot structuren
waarbinnen de mens zich bevindt. Het uitzichtloze, het betekenisloze, het onverklaarbare,
het andere kan daardoor betekenis krijgen. 'Het zinloze is het onsamenhangende en daar-
door betekenisloze, het absurde. Zin kan dan opgevat worden als samenhang, ordening.'16
Deze werkzaamheid tot gelding laten komen draagt bij aan menswaardigheid.

Creativiteit en gemeenschap
Als zingeving zo essentieel is voor mensen, wat zijn dan de consequenties van deze consta-
tering voor de zorgverlening? Daarvoor vinden we bij Van Praag aanknopingspunten, als hij
het heeft over 'zingevingen' die een rol spelen bij '( ...) vervulling, wat ook de omstandighe-
den zijn'.17 Onder 'zingevingen' verstaat Van Praag mogelijkheden die ons het bestaan als
zinvol kunnen doen ervaren. Hij noemt er twee: creativiteit en gemeenschap.

'Creativiteit is vormgeving van bestaande gegevens tot een nieuw geheel. Het kan betrek-
king hebben op materiële en immateriële dingen.'18 Bezigheden houden mensen betrokken
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op hun wereld. Zorgbeleid kan worden beoordeeld op de mate waarin mensen daartoe mo-
gelijkheden worden geboden. Daarbij gaat het dikwijls om hele gewone dingen, om dage-
lijkse activiteiten. Die creativiteit heeft ook een minder op handelen en meer op reflectie
gerichte component. Zorgverlening kan afbreuk doen aan het identiteitsbesef en oriëntatie-
vermogen, maar het kan dit ook versterken. Dit laatste is het geval als de patiënten ofbewo-
ners zodanig worden behandeld en begeleid, dat er sprake is van 'zelfbestemming', van een
klimaat en een situatie, waarin 'mensen door hun beslissingen hun leven zodanig richting
geven, dat dit hun een besef van doelgerichtheid verschaft, dat hun leven de moeite waard
maakt'. 19Ook hier kan (het is al eerder gezegd) zorgbeleid beoordeeld worden op de moge-
lijkheden die mensen hiertoe gelaten worden, of op de mate waarin ze er toe geactiveerd
worden. Een ander aspect van creativiteit verwijst naar het ordenend vermogen van men-
sen. Bij het zich oriënteren op een nieuwe situatie ofbij het terugkijken op het leven kan het
accepteren van dat leven en in het verlengde daarvan het accepteren van veranderde of ver-
minderde toekomstperspectieven bevorderd worden door wat Van Praag noemt de erva-
ring van 'samenhang'. Hij steunt daarbij in sterke mate op het identiteitsbegrip van Erikson,
die 'de ervaring van continuïteit en eenheid' als essentieel voor het identiteitsbesef be-
schouwde.2o Die samenhang wordt verkregen door vanuit het heden het verleden en de toe-
komst te verbinden: 'Van het nu uit kan het verleden alsnog samenhang verkrijgen en de
toekomst een bestemming ontvangen. Soms kan iemand door een enkele daad in het heden
het verleden een nieuwe betekenis geven en een nieuw perspectief openen. Soms behoeft
hij alleen maar een nieuw besef van wat hem allang vertrouwd was om zich met de werkelijk-
heid te verzoenen,.21

Creativiteit is altijd een individuele act. Maar de mogelijkheden tot creativiteit in bovenge-
noemde zin hangen mede af van de mate waarin mensen zich gedragen weten door hun om-
geving. Directe begeleiding, maar ook de wijze waarop in de instelling het leefklimaat, de
activiteiten en de bejegening vorm worden gegeven, kunnen in meerdere of mindere mate
de ervaring van samenhang van mensen bevorderen of frusteren. Mensen voelen zich door
hun conditie, door de verandering van leefomgeving en in de confrontatie met bestaansthe-
ma's vaak eenzaam. Dat leidt niet zelden tot depressieve reacties en vormen van afsluiting.
Betrokkenheid op de omgeving is hier doorslaggevend: 'Hernieuwde aandacht voor de om-
geving is al een doorbreking van de vereenzaming. (...) De wederopneming in enig gemeen-
schapsverband opent nieuwe uitzichten op de levensmogelijkheden'.22 Het is hierom dat
het sociale klimaat in zorginstellingen van zo'n groot belang is, niet alleen als opgave voor
verplegenden en verzorgenden, maar - waar mogelijk - ook als gezamenlijke activiteit en
verantwoordelijkheid voor patiënten en bewoners. Met name in instellingen met een ver-
blijfsfunctie treedt dit aspect meer op de voorgrond.

Weerbaarheid, verantwoordelijkheid en zorg
Zingeving heeft niet alleen belang voor de menswaardigheid van mensen. Eerder stelden we
dat voor de 'menswording van de mens' naast het bevorderen van menselijke waardigheid
het bevorderen van weerbaarheid essentieel is: '( ...) weerbaarheid (is) de middelterm tussen
hoop en twijfel. Weerbaarheid veronderstelt creativiteit, het vermogen om nieuwe beteke-
nis te geven aan schijnbaar onwrikbare situaties'.23 Het voorgaande laat zien dat zingeving
ook tot weerbaarheid de sleutel is. Zinervaring stelt ons in staat ons te verhouden tot gege-
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ven situaties, en maakt het ons mogelijk verdriet en teleurstelling een plaats in ons leven te
geven, er zelfs van te leren, al is het alleen maar dat we ons zelf er beter van leren kennen.
Maar weerbaarheid benadrukt (opnieuw) de eigen persoonlijke vermogens. Hoe verhoudt
zich dat tot zorg?

Het belang van gemeenschap maakt duidelijk dat voor die weerbaarheid een daarop inge-
richte sociale omgeving voorwaarde is. In laatste instantie is dit in termen van het humanis-
tische mensbeeld terug te voeren op het uitgangspunt van de 'verbondenheid', de aanname
dat mensen 'met elkaar aan de wereld ontsproten (...) zijn' en 'voor hun ontplooüng op el-
kaar (zijn) aangewezen'.24 Dit impliceert in de visie van Van Praagdatwe ons iets van elkaars
lot aantrekken.25 Zonder een dergelijke betrokkenheid is zorg niet denkbaar. De opgave
voor de zorgverlening is deze verbondenheid tot uiting te laten komen, op een wijze die
recht doet aan de weerbaarheid en menswaardigheid van individuen. Daarvoor is nodig aan
mensen de verantwoordelijkheid te laten die hen krachtens hun vermogens toebehoort.
Daartoe moeten we echter paradoxaal genoeg vanuit saamhorigheid verantwoordelijkheid
dragen voor wat mensen niet meer zelf aan een menswaardig bestaan kunnen verwezenlij-
ken. Voor de zorgverlening, met zijn totalitaire dynamiek, is die dubbele beweging ten op-
zichte van verantwoordelijkheid niet zelden een onoplosbare puzzel. Het werk van Van
Praag laat zien dat hier in wezen sprake is van een schijnbare tegenstelling. De uitweg ligt in
het afstemmen van institutionele processen op de individualisering van de zorg, waarbij de
waarden van menswaardigheid en weerbaarheid richtinggevend zijn voor de mate en aard
van dat afstemmingsproces.

Noten
1. Gelauff en Van Houten, 'Verzorgingsstaat en kwaliteit van leven', p. 448-449.
2. Ibidem, p. 449.
3. Ibidem.
4. Zie o.a. diverse bijdragen in herdenkingsnummer Humanist, diverse bijdragen in

herdenkingsnummer Rekenschap; Thoenes, p. 63-64.
5. Zie Manschot en Zwart, 'Mijn leven en dat van anderen'.
6. Zie Den Broeder, Individualisering, Gelauff en Van Houten, 'Verzorgingsstaat'.
7. Van Praag, Grondslagen, p. 7.
8. Ibidem, p. 17.
9. Ibidem, p. 238-243.
10. Ibidem, p. 243.
11. Ibidem, p. 16.

12. Ibidem, over deze twee voorwaarden, p. 236, p. 241. Naast weerbaarheid en menselijke
waardigheid noemt Van Praag vorming als 'sleutelbegrip', als voorwaarde voor het realiseren van
menselijke mogelijkheden, p. 238. In het kader van dit betoog laten we dit derde aspect buiten
beschouwing.

13. Ibidem, p. 236.
14. Ibidem, p. 233.
15. Ibidem, p. 205.
16. Ibidem.
17. Ibidem, p. 225.
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18. Ibidem, p. 225-226.
19. Ibidem, p. 206-207.

20. Erikson, Het kind, p. 31. Bij Van Praag, Grondslagen, p. 199-200.
21. Van Praag, Grondslagen, p. 228.
22. Ibidem, p. 226.
23. Ibidem, p. 238.
24. Ibidem, p. 89.
25. Ibidem, p. 90-91.
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lets is niet humanistisch omdat er
humanistisch op staat
Rob Tie/man

In het vorige nummer van Rekenschap opent Harry Kunneman een discussie over impliciet
of expliciet humanisme.! Hij verwijst aan het einde van zijn artikel naar 'de bezielende lei-
ding van de nieuwe voorzitter' van het Humanistisch Verbond. Omdat Paul Cliteur helaas
geen kans zag om in dit nummer al te reageren, volgt nu de reactie van een hopelijk niet min-
der bezielende oud-voorzitter, tevens hoofdredacteur van Rekenschap.

Het artikel van Harry Kunneman heeft veel stof doen opwaaien. Het is volgens mij de
eerste keer in de geschiedenis van Rekenschap dat een zelfs nog niet eens in het blad versche-
nen artikel al op de agenda van het hoofdbestuur stond! Als kersverse hoofdredacteur doet
mij dat goed, want het betekent in ieder geval dat het blad weer een actieve rol kan vervullen
in de wetenschappelijke discussie over het humanisme.

Er waren critici die het een gevaarlijk artikel vonden: in tijden van dreigende bezuinigingen
zouden dergelijke discussies onze positie kunnen ondergraven. Ik ben van mening dat onze
positie er alleen maar sterker van kan worden als wij laten zien dat wij staan voor de kwaliteit
van ons werk en kritische evaluatie niet schuwen. Angst is een slechte raadgever en angstha-
zen behoren niet tot een beschermde diersoort die voor overheidssubsidie in aanmerking
komt. Als het om de kwaliteit van ons werk gaat, hoeven wij ons niet te schamen en kunnen
wij er alleen maar op vooruit gaan door te laten zien dat wij kritiek niet uit de weg gaan.

Leerstellig of handelingsgericht
Bij het artikel van Kunneman zou ik de volgende inhoudelijke kanttekeningen willen plaat-
sen. In de eerste plaats ben ik niet zo gelukkig met de indeling impliciet of expliciet humanis-
me. Hij gebruikt zelf ook een ander begrippenpaar: propositioneel en performatief. Ikzelf
zou liever de indeling leerstellig ofhandelingsgericht gebruiken. Wie de buitenlandse huma-
nistische beweging een beetje volgt, kan al snel het verschil zien tussen de succesvolle en de
minder geslaagde organisaties. De laatstgenoemde voeren eindeloze discussies over de
vraag wat nu wel of niet humanistisch is, zonder dat er ook maar iets concreets gebeurt. Wat
dat betreft staat Harry Kunneman met zijn handelingsgerichte opvatting meer in de Neder-
landse humanistische traditie dan hij wellicht zelf vermoedt.

Een tweede kanttekening betreft het ontbreken van een onderscheid tussen het micro-,
meso- en macroniveau. Hij heeft helemaal gelijk als hij stelt dat wij hoogwaardige diensten
moeten verlenen aan individuen die 'regie proberen te voeren over hun eigen levensver-
haal'.2 Ik zou het willen omschrijven als het zodanig begeleiden van mensen dat zij in toene-
mende mate in staat zijn om in vrijheid en verantwoordelijkheid zin en vorm te geven aan
hun bestaan. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het humanistisch vormingsonderwijs. Dat is geen
humanistische catechisatie maar een stimuleren van het ontwikkelen van een eigen identiteit
in een pluriforme samenleving.
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Zou je deze interactie op microniveau impliciet humanistisch kunnen noemen, zij kan dat
alleen maar zijn omdat op meso- en macroniveau expliciet humanistische randvoorwaarden
zijn geschapen. De grondwet, de onderwijswetgeving en het overheidsbeleid maken het op
macroniveau mogelijk dat humanistisch vormingsonderwijs wordt gegeven, en de humanis-
tische beweging zorgt er op mesoniveau voor dat die mogelijkheid onder haar verantwoor-
delijkheid gestalte krijgt. Zonder deze expliciet humanistische randvoorwaarden is er geen
sprake van een structurele waarborg dat er een impliciet humanistisch aanbod aanwezig
blijft. Impliciet humanisme kan alleen maar structureel voortbestaan bij de gratie van expli-
ciet humanistische randvoorwaarden. Handelingsgericht humanisme kan alleen maar wor-
den waargemaakt als het leerstelligheid op afstand houdt die niet de mens centraal stelt maar
een abstract idee.

Neutraal of pluriform
Mijn derde kanttekening is dat de paradox serieus genomen moet worden dat het HV de ver-
zuiling heeft bestreden waaraan zij mede haar succes te danken heeft.3 Dat lijkt een tegen-
stelling, maar is het niet. Ook hier geeft het buitenland weer duidelijke voorbeelden. Waar
de scheiding van kerk en staat neutralistisch is opgevat, is het humanisme leerstellig en wei-
nig handelingsgericht. Waar deze scheiding pluriform is opgevat, is dat omgekeerd. Met an-
dere woorden: niet het bestrijden van de verzuiling was het primaire doel van de Nederland-
se humanistische beweging, maar het tot stand doen komen van een samenleving waarin
individuen en minderheden in vrijheid en verantwoordelijkheid hun eigen bestaan zin en
vorm kunnen geven. Dat vraagt om voorzieningen als humanistisch vormingsonderwijs,
humanistische beroepsopleidingen en media. Die zijn geen deel van een verzuild verleden
maar van een pluriforme toekomst.
Mijn vierde kanttekening betreft de kritiek van Harry Kunneman op het centralistisch

beheer over klaarliggende standpunten. Het feit dat om macro-overwegingen expliciet
humanistische structuren in stand gehouden moeten worden, hoeft nog niet te betekenen
dat leerstelligheid de handelingsgerichtheid gaat overheersen. Integendeel: de paradox van
de succesvolle humanistische beweging is nu juist dat zij een pluriform en tolerant centraal
bestuur in stand houdt om een autoritair leergezag te voorkomen. Het is net als in het onder-
wijs: niet de afwezigheid van leraren maakt leerlingen vrij maar de aanwezigheid van leraren
die in staat zijn om vrijheid en verantwoordelijkheid voor te leven.

Ik ben het met Harry Kunneman eens dat het niet gaat om het maar om een humanistisch
standpunt.4 Maar dat betekent niet dat alles humanistisch is waar humanistisch op staat. Stel
dat er een stichting zou worden opgericht die vindt dat ieder mens recht heeft op zelfdoding
en dus op onvoorwaardelijke hulp daarbij. Dan is het heel goed als er een gezaghebbende
humanistische organisatie is die duidelijk maakt dat het zelfbeschikkingsrecht van de een
nog niet betekent dat ieder ander zich als een willoos werktuig hoeft te laten behandelen. Dat
zou immers in strijd zijn met het zelfbeschikkingsrecht van die anderen. Zonder een derge-
lijk weerwoord zouden alle humanisten door ondoordachte uitlatingen van sommigen in
een kwaad daglicht komen te staan. Met andere woorden: juist omdat je levensbeschouwelij-
ke vrijheid wilt, heb je bepaalde structuren nodig om die vrijheid gestalte te kunnen blijven
geven. Vrijheid is niet de afwezigheid van dwang maar de aanwezigheid van keuzemogelijk-
heden. Maar waar haalt dat bevoegde gezag zijn legitimering vandaan? Niet door een simpe-
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Ie uitspraak van een meerderheid in een hoofdbestuur of een ledenvergadering. Juist omdat
de organisatiegraad van humanisten zo laag is en de humanistische voorzieningen niet uit-
sluitend zijn afgestemd op de georganiseerde humanisten, maar op iedereen die er gebruik
van wil maken, juist daarom moeten besturen en ledenvergaderingen terughoudend zijn met
het doen van leerstellige uitspraken.

Toch moet men een humanistisch geluid laten horen in de maatschappelijke discussie, wil
men niet overstemd worden door dogmatici en fundamentalisten. Dat dilemma is alleen
maar op te lossen door goed te inventariseren wat er in humanistische kring leeft. Ik heb dat
zelf als voorzitter opgelost door een Voorontwerp Humanistisch Perspectiifte schrijven en daar
commentaar op te vragen. Daardoor kon ik met redelijke zekerheid humanistische uitspra-
ken doen zonder in leerstelligheid te vervallen. Men zou eigenlijk regelmatig dergelijk onder-
zoek onder humanisten moeten doen om te voorkomen dat humanistische discussies los-
zingen van wat er onder de mensen zelfleeft. In ieder geval heeft Harry Kunneman met zijn
artikel een bijdrage geleverd aan een discussie die hopelijk ertoe leidt dat wij ons beter be-
wust worden van de daadwerkelijke rol die humanistisch werkenden in de maatschappij
kunnen spelen.

Het is waar dat 'de identiteit en de bestaansvisies van individuen (...) steeds minder collec-
tief gestempeld (worden)'.5 Maar vanuit het humanistische vormingsonderwijs weet ik hoe-
zeer mensen ook behoefte hebben aan zingevingskaders in een wereld waarin zij zich steeds
onzekerder voelen. Bieden wij geen open en ondogmatische referentiekaders aan, dan zijn
er helaas maar al te veel die sneuvelen, ofwel door zelfdoding uit wanhoop, ofwel door zich
uit te leveren aan dogma's of drugs die wel zekerheid lijken te bieden. Vandaar mijn pleidooi
voor een handelingsgericht humanisme wars van leerstelligheden, expliciet waar nodig, im-
pliciet waar mogelijk.

Noten
1. Harry Kunneman, 'Impliciet en expliciet humanisme. Notities over de toekomst van het

Humanistisch Verbond', in: Rekenschap, juni 1995, p. 116-123.
2. Ibidem, p. 116.
3. Ibidem.
4. Ibidem, p. 118.
5. Ibidem, p. 116.
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Boeken

J.P. Guépin, Het humanisme 1350-1850.

Het humanisme 1350-1850 van Guépin is een even curieus als eigenzinnig boek. Aan de op-
pervlakte oogt het als een historische srudie, maar bij nader toezien blijkt het onmiskenbaar
bedoeld te zijn als een interventie in hedendaagse debatten over humanisme en ftlosofie. Het
boek levert daar een prikkelende bijdrage aan, die echter op een essentieel punt te kort schiet.

De belangrijkste stelling van Guépin luidt dat de Hollandse burgerij tot 1850 op voorbeel-
dige wijze het humanisme heeft bewaard en voortgezet dat in de Italiaanse renaissance van
1350 ontstaan is. De essentie van dit Hollandse burger-humanisme werd gevormd door 'de
liefde voor de oude dichters (en ...) het gevoel voor het schone en grootse dat (men ...) zich
eigen maakt door de lecruur der ouden', zoals David van Lennep in 1849 verklaart. Terug naar
de bronnen, naar de Ouden, dat is de kern van het Italiaanse én van het Hollandse humanisme.
'Ik hoef de personages uit mijn boek niet te proeven op hun rechtzinnigheid', zoals Guépin
op pagina 95 zegt. 'Het is genoeg als zij de bonae litterae uit de oudheid onontbeerlijk achtten ...
Dan noem ik ze humanisten.'

De liefde en bewondering die de humanisten voor de klassieken koesteren, in het bijzon-
der hun passie voor prachtig Latijn, gaan gepaard met een afkeer van het slechte taalgebruik,
de abstracte redeneringen en de 'universele' waarheden van de filosofen. In plaats daarvan
geven de humanisten de voorkeur aan de prozaïsche en praktisch gerichte retorica. Het zijn
ftlologen, geen systeembouwers. Zij begrijpen en waarderen teksten vanuit en in hun con-
text en zijn vooral geïnteresseerd in hun schoonheid en hun vormende waarde, niet in hun
waarheid. Zij zijn tolerant en erudiet en staan sceptisch tegen omvattende claims. Humanis-
ten zijn kortom nuchtere, doorgaans vrijzinnig-protestantse, klassiek gevormde, goed-bur-
gerlijke Hollanders met smaak.

In de tweede plaats wil Guépin laten zien dat dit humanisme een zeer grote continuïteit
vertoont. De Lofrede op dejilosrjie en de andere kunsten, die Rudolf Agricola in 1476 uitspreekt,
stemt in hoofdlijnen overeen met de filosofie-opvatting die Philip Willem van Heusden 340
jaar later in zijn Brieven over het Beoefenen der Wijsbegeerte neerlegt. De ware filosoof is doortrok-
ken en doorvoed van klassieke letterkunde en Griekse kunsten, zoals Guépin namens Van
Heusden stelt (p. 18). 'Er bestaat een ononderbroken successie van bewonderde leraar naar
geliefde leerling, vanaf Petrarca, via Scaliger, die filoloog, dichter en historicus werd aan de
net opgerichte Leidse universiteit, tot David van Lennep, die in 1849 in Amsterdam zijn vijf-
tigjarig jubileum als hoogleraar vierde' (p. 96). In dezelfde geest vermeldt Guépin dat de eer-
ste Amsterdamse hoogleraar Nederlands, J .P. van Capelle, rond 1800 een editie van de (aan
Aristoteles toegeschreven) Mechanica verzorgt, die hij niet alleen voorziet van commentaar
en illustraties, maar ook van een vertaling in zuiver Latijn. 'Atistoteles in goed Latijn te ver-
talen; dat was precies de manier waarop Valla's leermeester Bruni Aristoteles' Metap!?Jsica
acceptabel trachtte te maken, door van zijn technisch Grieks eerbaar Latijn te maken. Er is
echt niets veranderd russen 1350 en 1800' (p. 116).
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Retoriek
Dit zijn Guépins centrale stellingen die hij beargumenteert in 23 korte hoofdstukjes waarvan
de inzet, noodzaak en samenhang niet altijd even duidelijk zijn - om een tolerante formule-
ring te gebruiken. Dat komt niet zozeer door de bewust informele stijl waarin het boek ge-
schreven is, noch door Guépins grote voorliefde voor details en voor het tentoonspreiden
van eruditie. Die leiden weliswaar regelmatig tot informatieve uitweidingen, maar ook tot
allerlei zijsporen waarvan de relevantie voor de centrale stellingen niet goed duidelijk wordt.
Met enige goede wil kunnen deze kenmerken van zijn betoog opgevat worden als onderdeel
van de boodschap die hij wil brengen. Guépin gaat zèlf te werk als een retor. Hij streeft geen
dwingende bewijsvoering na maar volgt het advies van zijn bewonderde en geliefde Valla:
'Wat is er onnozeler dan de manier van de filosofen? Als je je in één woord vergist, loopt je
hele standpunt gevaar. De redenaar daarentegen volgt vele en gevarieerde argumenten: hij
gebruikt tegengestelde termen, zoekt voorbeelden, verzamelt overeenkomsten en dwingt
de waarheid zich te onthullen, ook als hij zich verbergt' (p. 40). Er zijn zonder meer plaatsen
in het boek te vinden die aanleiding geven tot een dergelijke welwillende interpretatie van de
gebrekkige systematiek van Guépins betoog. Zo relativeert hij aan het begin van hoofdstuk
3 op hoogst innemende wijze de geleerdheid die hij tentoonspreidt: ' ...wat weet ik er eigen-
lijk van, ik heb maar een paar (humanisten) gelezen en van hen nog maar een paar werken
en daarvan nog maar een paar goed.' Dezelfde geest spreekt bijvoorbeeld uit noot 91 (van
de 173), waarin hij vermeldt dat het boek van M. de Panizza Lorch, A defense of life, Lorenzo
Valla's TheoryofPleasureuit 1985 hem 'te ver' ging en 'te dik' was. Het genoegen dat hij schept
in bondige formuleringen en krachtige waardeoordelen straalt ook af van de bijna 20 pagi-
na's omvattende verklarende namenindex die het slot van het boek siert. Guépin is met an-
dere woorden als persoon duidelijk aanwezig in het boek, hij heeft een boodschap en een
visie en staat daar ook voor: 'Hij is het gewoon met de humanisten eens', zoals de achterflap
vermeldt. Zo gezien heeft hij een informatief, prikkelend en bij vlagen onderhoudend boek
geschreven over een traditie die hij een warm hart toedraagt. Een aanwinst dus.

Meerdere boodschappen
Maar helaas is dit slechts de helft van het verhaal. Het boek is niet alleen informatief bedoeld,
maar draagt ook het stempel van een gerichte interventie in hedendaagse debatten over het
humanisme en over de toekomst van de ftlosofie. De visie die Guépin wil uitdragen, omvat
met andere woorden meerdere boodschappen. Niet alleen de hierboven aangeduide stellingen
over de continuïteit en de inhoud van het (Hollandse) humanisme tussen 1350 en 1850,
maar ook de grotendeels impliciete boodschap dat het na 1850 snel bergeifwaarts gaat met het
humanisme. 'Petrarca klapte mee vanuit de heme!', schrijft Guépin, bij het 'donderende ap-
plaus' dat opklonk aan het einde van de reeds gememoreerde rede van David van Lennep
uit 1849. En hij vervolgt: 'men besefte niet dat men applaudisseerde bij de afsluiting van
vijfhonderd jaar humanisme' (p. 97). Dit is een van de weinige plekken in het boek waar
Guépin expliciet zegt wat hij op tal van plaatsen meer of minder impliciet laat doorklinken:
het humanisme dat is mijn humanisme, dat is het humanisme van de filologen en classici, van
Van Lennep, Van Ommeren, Cras en Van Swinden, van deze hoogst beschaafde heren die
'in het hiernamaals levend Latijn zitten te spreken met Petrarca, Erasmus, Hugo de Groot
en Ruhnken en (het) volledig met elkaar eens zijn' zoals hij in een van de laatste hoofdstuk-
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ken schrijft, ogenschijnlijk vol verlangen om zich te zijner tijd bij hen te mogen voegen.
Deze boodschap, die voor de retorische 'impact' van het boek minstens zo belangrijk is,

wordt echter door het aangedragen materiaal nauwelijks ondersteund. Hier wreken zich op
pijnlijke wijze de informele stijl en de losse argumenteertrant van Guépin, die voor de uit-
eenzetting van zijn eerste boodschap tot op zekere hoogte functioneel zijn. De suggestie dat
het na 1850 met 'het' humanisme bergafwaarts gaat is natuurlijk onzinnig. Guépin laat zien
dat het met zijn humanisme dan min of meer gedaan is. Wat echter te denken van het marxis-
me van Romein, het hegelianisme van Pos en het kantianisme van Van Praag, om maar enke-
le belangrijke twintigste-eeuwse humanisten van vaderlandse bodem te noemen die hun hu-
manisme niet enten op de bonae fitterae maar op het Verlichtingsdenken van Kant, Hegel en
Marx? Guépin laat er weinig twijfel over bestaan wat hij daarvan denkt: dat is 'culturele im-
port' (p. 111), dat is niet het onversneden, internationaal toonaangevende humanisme van
de fJlologen der Leidse Universiteit, maar modernistische, onzuivere, Duits-Franse import.

Zou het kunnen, vraag ik mij af, dat Guépins afkeer van die import iets te maken heeft met
het feit dat Kant, Hegel en Marx het filosofische diskurs van de moderne tijd inluiden, zoals
Habermas zegt? Een diskurs waarin thema's als emancipatie en mensenrechten centraal
staan en de mogelijkheden en dreigingen van de technisch-wetenschappelijke vooruitgang?
'Latijnse poëzie is een spel van heren onder elkaar. ..niet voor volk en vrouwen', merkt Gué-
pin treffend op (p. 118). Dàt spel loopt halverwege de negentiende eeuw inderdaad op zijn
einde. Maar 'het humanisme' in de kern met dit spel identificeren, zoals Guépin doet, is wel-
beschouwd een gotspe van formaat. Op dit punt verzaakt hij in zijn eigen betoog de toleran-
tie, de betrokkenheid op vrij onderzoek en de voorliefde voor afgewogen argumentatie, die
hij in 'zijn' humanisten terecht bewondert. Guépin is toch niet van gisteren. Als belezen in-
tellectueel die de culturele en filosofische aardverschuivingen van de laatste twee eeuwen
van nabij heeft bestudeerd, kan hij toch weten dat iedere (sub)cultuur verhalen procudeert
waarin de eigen voortreffelijkheid bezongen wordt. Hij kan toch weten dat die verhalen al-
tijd óók door machtsverhoudingen gestempeld zijn - tussen heren en horigen, mannen en
vrouwen, ouderen en jongeren, deskundigen en leken, economische kernen en periferieën?
Hij kan toch weten dat het moderne, op het Verlichtingsdenken geïnspireerde humanisme
precies déze problematiek toevoegt aan het tegelijkertijd rijke èn geborneerde betekenisuni-
versum van de bonnae fit/erae? Toch schroomt Guépin niet om ;;jjn humanisme, dat juist voor
deze problematiek grotendeels blind is, onverdroten tot 'het' humanisme te verheffen, met
alle ongereflecteerde en intolerante hoog-laag en goed-slecht oordelen die met een dergelij-
ke operatie noodzakelijk verbonden zijn. Op die manier berooft hij zichzelf en zijn lezers
juist van de mogelijkheid om de specijieke relevantie van 'zijn' humanisme voor hedendaagse
vragen en debatten in het licht te stellen.

Die relevantie wordt voortdurend door Guépin geclaimd, met name via (oppervlakkige)
verwijzingen naar 'het bankroet van de harde analytische lijn' in de hedendaagse filosofie en
naar de hedendaagse kritiek op het streven naar universeel geldige filosofische inzichten
(vergelijk bijvoorbeeld p. 12,29 en 116). Daartegenover stellen 'zijn' humanisten de praktijk
centraal, de omgangstaal, de retorica, de stijl en de smaak. 'Dat maakt hen nu modern', zegt
de achterflap. Inderdaad: hier is sprake van een duidelijke en potentieel vruchtbare inhoude-
lijke verwantschap tussen Guépins helden en actuele ontwikkelingen in de filosofie. Dat
geldt niet alleen voor de retorische wending die door Perelman en Olbrechts- Tyteca al in de

Rekenschap september 1995 203



jaren vijftig ingezet is en door Guépin met nadruk wordt genoemd, maar ook voor het neo-
aristotelianisme in de ethiek, voor het feministische denken, voor de interculturele filosofie
en voor het postmoderne denken in het algemeen. Maar Guépin is veel te tevreden met zich-
zelf en zijn humanisten om de gesuggereerde relevantie van hun denken voor de hedendaag-
se filosofie ook maar enigszins handen en voeten te geven door zich inhoudelijk te verstaan
met enkele in aanmerking komende hedendaagse richtingen. Zou hij dat wel gedaan hebben
- al was het maar in enkele voetnoten - zou hij met andere woorden de geclaimde tolerantie
in praktijk gebracht hebben door ook eens iets serieus te nemen wat niet in zijn kraam te pas
komt, dan zou hij misschien geaarzeld hebben om zijn boek Het humanisme te noemen. Hij
zou dan niet alleen gestoten zijn op het brede scala van opvattingen dat in de hedendaagse
ftlosofie met recht en reden als 'humanistisch' aangeduid wordt - in de eerste plaats de door
hem verguisde Descartes en Kant, maar daarnaast ook materialistische en utilitaristische
denkers als Bentham, Holbach, Helvétius en Condorcet, de (neo-)marxistische traditie en
meer recent het fenomenologische denken van Husserl, het existentialisme van Sartre en de
filosofische hermeneutiek van Gadamer. Bovendien zou hij dan onontkoombaar gecon-
fronteerd zijn met een problematiek die een groot deel van het hedendaagse denken in zijn
ban houdt, namelijk de verhouding tussen het zelf en de ander, tussen het eigene en het an-
dere, tussen de eigenlijkheid en het vreemde, niet alleen als een vraag naar de kern en de
grenzen van de eigen identiteit, maar vooral ook met het oog op het geweld dat bij die verhou-
dingen in het geding is.

Die problematiek doet zich voor in minstens twee, onderling interfererende gedaantes.
Enerzijds op leefwereldniveau , in termen van tegenstellingen en geweld tussen culturen en
binnen culturen, bijvoorbeeld tussen autochtonen en allochtonen of tussen mannen en vrou-
wen; anderzijds in de interactie tussen systeem en leefwereld, met name het geweld dat ver-
bonden is met ongebreidelde technisch-economische vooruitgang. Niet alleen het sociale
geweld dat verbonden is met grote economische ongelijkheden, maar ook het meer ongrijp-
bare doch niet minder pijnlijke 'communicatieve geweld' dat voortspruit uit de kolonisering
van culturen en leefvormen door economische en bureaucratische krach tenvelden. Kenmer-
kend voor beide gedaantes van dit geweld is nu dat zij berusten op een binaire logica, op tegen-
stellingen zoals binnen-buiten, eigen-vreemd, produktief-improduktief, hoog-laag, zuiver-
onzuiver enzovoort. Binnen de hedendaagse filosofie worden verwoede pogingen onderno-
men om dergelijke binaire tegenstellingen - en de daar onvermijdelijk mee verbonden
gewelddadige insluitingen en uitsluitingen - voor reflectie en kritiek toegankelijk te maken.

Het punt waar het mij om gaat is nu dat juist de humanistische traditie die Guépin zo
krachtig verdedigt op dit punt vruchtbare aanknopingspunten biedt. Die kunnen echter
slechts dan overtuigend over het voetlicht worden gebracht wanneer die presentatie ze'lfont-
snapt aan de binaire logica die zij bedoelt te overstijgen. Op dit cruciale punt (dat ook het
Humanistisch Verbond de nodige hoofdbrekens kost, gezien zijn verworteling in een ver-
zuilde denkwereld) schiet het boek van Guépin ernstig te kort. Het etaleert alleen de voor-
treffelijkheid van de eigen traditie, getuigt nauwelijks van kritische reflectie op mogelijke
blinde vlekken in de eigen positie en weigert vooral ook de veranderingen en het verlies aan
zuiverheid te accepteren die voortspruiten uit daadwerkelijke openheid voor en contact met
andere perspectieven en denkbeelden. 'Het' humanisme is kortom altijd ook iets anders dan
het denkt te zijn en hoopt te zijn. Het dient die afhankelijkheid en die verwikkeling in het
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andere bewust te erkennen om de menselijkheid waar humanisten naar verwijzen enigszins
trouw te kunnen blijven. Zullen we ophouden over 'het' humanisme te spreken?

Harry Kunneman

Lily Boeykens en Karen François, Familie. Een humanistische benadering.

'In het "Internationaal jaar van de familie" in 1994 kunnen humanisten niet anders dan
hun standpunt over het thema Familie naar voren brengen', zo staat in het 'Woord vooraf
van het boek Familie, samengesteld door Lily Boeykens en Karen François. In 16 hoofd-
stukken, geschreven door 1 Nederlandse en 23 Belgische auteurs, worden vele aspecten
van het thema behandeld. Het boek bestaat uit twee delen. Enerzijds zijn er de concrete,
actuele, maatschappelijke bijdragen, waarin de emancipatie van alle individuen en van alle
samenlevingsvormen voorop staat. Anderzijds is er het theoretische deel, dat een achter-
grond biedt vanuit ftlosofisch, historisch, sociologisch en antropologisch perspectief. De
bedoeling van de bijdragen is in een open dialoog te treden met vrijzinnig humanisten op
internationaal vlak.

De meeste hoofdstukken uit het eerste deel bevatten een kritische beschouwing van be-
staande praktijken en opvattingen met betrekking tot de 'familie'. Zo wordt aangetoond hoe
kinderen juist in gezinsverband vaak in de knel dreigen te komen, omdat ouders hun eigen
problemen niet onder ogen zien. Daardoor kunnen verstoorde ouder-kindrelaties ontstaan
en zelfs in geweld uitmonden, wat een kind belemmert een eigen identiteit te verwerven en
tot een zelfstandig individu op te groeien. Het thema 'geweld' wordt elders in het boek gere-
lateerd aan opvattingen over de rollen van mannen, vrouwen en kinderen, die nodig aan her-
ziening toe zijn, gezien het patriarchale karakter ervan. Toch zijn er ook wel veranderingen
in de rolpatronen gaande en blijkt een groeiend aantal mannen meer en meer belangstelling
te hebben voor het gezinsleven en taken en verantwoordelijkheden op te nemen binnen het
gezin. Op meerdere plaatsen in het boek wordt de overwegend hetero-normaliteit in onze
samenleving aan de kaak gesteld, hetgeen doorwerkt op allerlei terreinen: in de wet, in de
mogelijkheid tot de keuze voor een kind, bij adoptie, bij het kopen of huren van een huis, in
de omgangsvormen etc. De positie van ouderen wordt belicht; deze groep lijkt in onze sa-
menleving steeds meer afgezonderd en uitgerangeerd te raken. Ook is er aandacht voor de
andere opvattingen over de familie in onze multiculturele samenleving en hoe daarmee
moet worden omgegaan: universele waarden zouden daarbij de toetssteen moeten vormen.
De noodzaak van kinderopvang voor de werkende vrouwen de waarde ervan voor de ont-
wikkeling van het kind is een thema dat zeker niet kan ontbreken in dit boek. De discussie
over de verworvenheden van de nieuwe reproduktietechnieken wordt aangestipt. Het ge-
sprek hierover blijkt allesbehalve sekse-neutraal te zijn; het is maar de vraag of de keuzemo-
gelijkheden en de kwaliteit van het leven van vrouwen verruimd danwel beperkt worden
door deze technologie.
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In het tweede, theoretische deel worden enkele achtergronden en ontwikkelingen belicht
van de 'familie'. De belangrijkste veranderingen die de familie heeft ondergaan zijn haar
functieverlies en individualisering. De familie staat nu vooral ten dienste van het individu en
heeft een groot deel van haar maatschappelijke positie moeten prijsgeven. Het standpunt
wordt verdedigd dat men vrij moet kunnen kiezen voor een vorm van 'familie', waarbij een
relatief losse relatie bestaat met maatschappelijke eisen. Het wezenlijk conflictueuze karak-
ter van de verhoudingen binnen een familie wordt in een ander hoofdstuk aangetoond. Er
is sprake van afhankelijkheidsverhoudingen die in wezen machtsv~rhoudingen zijn: tussen
ouderen en jongeren, tussen mannen en vrouwen en tussen heersenden en overheersten.
Gesteld wordt dat door de aard van deze relaties bewust te maken een bestrijding van mis-
bruik en geweld beter mogelijk wordt. Het pleidooi van humanistische zijde om ruimden-
kend te zijn ten aanzien van varianten op wat men traditioneel het gezin noemt, is in de Ne-
derlandse literatuur al vanaf 1960 te traceren. De veranderende vaderrol komt ook in dit
theoretische deel terug: er is sprake van een crisis van het vaderschap. Er moet opnieuw
vastgesteld worden wat vaderschap en de vaderrol inhouden. Dat was geen probleem in het
oude Rome, waarin de familie oorspronkelijk gekenmerkt werd door de zogenaamde vader-
lijke macht. Onze moderne tijd wordt gekenmerkt door differentiëring, fragmentering en
autonomie, hetgeen doorwerkt in onder andere de relatievorming: er is eigen beslissings-
recht over de partnerkeuze en de ontbinding van een relatie. Hetzelfde geldt voor het ouder-
schap en geboortecontrole. Echter, deze vrije wil heeft ook haar keerzijde: vereenzaming en
gebrek aan gemeenschapsleven. De zwaksten in onze samenleving zullen daar de dupe van
worden. Tot zover een indruk van de inhoud.

Ik moet bekennen dat ik aanvankelijk de commotie in humanistische kring tegen het uit-
roepen en houden van een internationaal jaar voor de familie niet geheel begreep. Ik kon al
helemaal niet goed invoelen waarom er een boek over moest verschijnen. De toonzetting
van het boek is er bovendien één van verontwaardiging en verzet tegen de inkapselende wer-
king die uitgaat van de kreet 'familie'. Van vele kanten wordt 'bewijsmateriaal' aangeleverd
ten behoeve van een pleidooi voor het bestaansrecht van andere samenlevingsvormen, zo
blijkt uit de inleidende samenvatting. Nadat ik de inleiding had gelezen en vóórdat ik het
boek echt ging bestuderen, sloeg ik het nawoord op. Toen werd me veel duidelijk: Lily Boey-
kens laat daarin zien hoe de katholieke kerk, vooral dan het Vaticaan, aan de wieg heeft ge-
staan van dit jaar van de familie en welke conservatieve opvattingen over het gezin ermee
worden gepropageerd. Daarnaast waarschuwt zij voor de dreiging om de familie als eenheid
het statuut van rechtssubject te geven. De individuele rechten van alle leden van de familie
dreigen hierdoor verloren te gaan. Elk individu heeft recht op de keuze voor een eigen sa-
menlevingsvorm. Dit is het uitgangspunt en tevens de achtergrond van de 16 hoofdstukken
van Familie.

Weliswaar kreeg ik daardoor meer begrip voor de rationale van het verschijnen van het
boek, ik blijf een aantal kritiekpunten houden. Ten eerste is de bedoeling van het boek een
open dialoog met andere humanisten te bevorderen. Ik zie het nut van een dergelijke dialoog
met, naar verwachting, toch redelijk gelijkgestemden niet zo in. Een dialoog voer je toch
eerst en vooral met andersdenkenden vanuit het idee van openstaan voor andere opvattin-
gen, de hoop op meer wederzijds begrip en de mogelijkheid tot bijstelling van opvattingen?
Maar misschien is dit een te idealistische opvatting die mogelijk verwijst naar een verschil in
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levensbeschouwelijk klimaat in Nederland en in België. Dit brengt mij op een tweede kant-
tekening.

Het boek is overwegend door Belgische auteurs geschreven en kan ook wellicht het best
verstaan worden door Belgen, gezien het net aangestipte verschil. Maar zeker in hoofdstuk-
ken over kinderopvang en wetgeving wreekt zich dit ook op een andere manier, daar er nog-
al wat feitelijke verschillen zijn in de Belgische en Nederlandse situatie, bijvoorbeeld in de
omvang van het verschijnsel kinderopvang. Het is een gemiste kans dat een Nederlandstalig
boek over humanistische opvattingen over het gezin niet ruimer is opgezet. Ik vraag me af
of daar een reden voor is.

Ten derde: het boekis over het algemeen (te) makkelijk leesbaar. Het is een bundeling van
een groot aantal actuele thema's die veelal maar oppervlakkige aandacht krijgen en die zel-
den iets nieuws aanstippen. Te eenzijdig worden de verschillende aspecten vlotjes belicht.
In de titel gaat het om 'Familie'. Nu is er slechts in de Nederlandse taal een apart woord voor
'gezin'; in andere talen kent men alleen het woord 'familie'. Desondanks gaan vele teksten
juist over het 'gezin'. Zo zijn er meer slordigheden die zelden worden geproblematiseerd,
laat staan geanalyseerd. Zonder verdere analyses wordt de vrouwenstrijd erbij gehaald of
kritiek geleverd op de hetero-normaliteit. Helaas ontbreekt een nabeschouwing waarin
wordt teruggeblikt en een poging wordt ondernomen de discussie een stapje verder te hel-
pen, zeker als het gaat om een dialoog met andere humanisten.

Als vierde wil ik commentaar geven op 'een humanistische benadering' van het thema. Ik
vraag me af waarom sommige hoofdstukken in dit boek met deze titel zijn geplaatst, zoals
het hoofdstuk over 'Samenlevingsvormen in het oude Rome', 'De vaderrol in de geschiede-
nis van en in het hedendaagse leven', 'Nieuwsamengestelde gezinnen'; wat hierin de huma-
nistische benadering is, blijft volkomen onduidelijk. Bij sommige andere hoofdstukken lijkt
er aan het eind snel een zinnetje met een verwijzing naar humanisme aangeplakt te zijn, zoals
'Discriminerende heteronormaliteit' en juridische aspecten van alternatieve leefvormen'.
Het hoofdstuk over 'Ouderen' doet bijvoorbeeld wel recht aan de titel. Hetzelfde geldt voor
de bijdrage over 'De humanistische waardering van het gezinsleven in Nederland 1945-
1970'. Jammer alleen dat er geen lijnen naar het heden worden getrokken: wat betekent dit
historisch overzicht voor de humanistische opvattingen nu?

Tot slot wordt halverwege het boek (p. 163) duidelijk aangegeven hoe men te werk zou
gaan om een stellingname ten aanzien van het jaar van de familie vanuit humanistische krin-
gen te onderbouwen. Er zou onderzoek verricht worden naar de werkelijke bedoelingen van
de Verenigde Naties en onderzoek naar de eigen standpunten. Op grond hiervan zouden er
gefundeerde bezwaren ingediend kunnen worden. Deze benadering lijkt mij zeer juist. Ik
weet niet zeker hoe zwaar ik het woord 'onderzoek' moet nemen, maar in het algemeen is
het niet diepgaand geweest. Dan zouden ook wellicht de positieve kanten van het gezin be-
licht zijn: gezien het feit dat het voor velen toch nog een aantrekkelijke samenlevingsvorm
is, heeft het gezin kennelijk ook iets te bieden. En hoewel ik na lezing van het nawoord de
commotie beter heb begrepen, betwijfel ik of de reactieve toon van het boek niet wat contra-
produktief zal werken. Wel denk ik dat het boek aardig leesvoer is voor hen die snel willen
kennisnemen van een aantal thema's rond 'gezin' en 'familie', maar niet voor hen die een
goed gefundeerde, samenhangende visie verwachten.

Dieuwertje Bakker
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Personalia

Drs. Marjolijn CelauJfis staffunctionaris bij het Centrum Maatschappelijke Dienstverlening te Geldrop/
Nuenen. Zij is recentelijk afgestudeerd aan de Universiteit voor Humanistiek op een scriptie, getiteld
Op basis van betrokkenheid. Algemeen maatschappelijk Jverk en ethiek van zorg.

Drs. BlIJ Hoogeveen is universitair docent praktische humanistiek, in het bijzonder methodiek van het
humanistisch geestelijk werk aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

Prof. dr. DOtllve van Houten is hoogleraar sociaal beleid, planning en organisatie, in het bijzonder op het
gebied van het geestelijk werk aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

Drs. Roelie Koning is lerares Nederlands aan de Bertrand RusselI Scholengemeenschap te Krommenie.
Als redactrice van Rekenschap verdiept zij zich in thema's op het gebied van humanisme en cultuur.

Drs. Jan Hein Mooren is universitair docent sociale psychologie van zingeving, levensbeschouwing en
cultuur aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

Dr. MarfJke Prins is universitair docent organisatie en beleidsvraagstukken met betrekking tot verzor-
ging en hulpverlening aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

Prof. dr. Joan C Tronto was gedurende het academisch jaar 1994-1995 bijzonder hoogleraar namens de
Stichting Mr. A.E. Ribbius Peletierfonds bij de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, met als leer-
opdracht feminisme, humanisme en emancipatievraagstukken, in het bijzonder theorie en ethiek van
de zorg. Daarnaast is zij hoogleraar vrouwenstudies aan het Hunter College te New York.

Prof. dr. Rob Tielman is onder andere hoofdredacteur van Rekenschap, oud-voorzitter van het Humanis-
tisch Verbond, medevoorzittervan de International Humanist and Ethical Union en bijzonder hoogle-
raar namens de Stichting Socrates bij de Universiteit Utrecht.

Prof. dr. Marian Verkerk is bijzonder hoogleraar ethiek van de zorg namens de Stichting Socrates bij de
Rijksuniversiteit Groningen. Ook is zij universitair docent ethiek aan de Faculteit der Wijsbegeerte van
de Erasmusuniversiteit Rotterdam.
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Overleeft de samenleving het individu?
Symposium over de toekomst van democratische waarden

De grootste verworvenheid van de moderne samenleving is het individu.
Individualisme geeft uitdrukking aan de grote vrijheid en mondigheid van de
moderne burger, maar ook aan een sterke zelf gerichtheid. Betekent individualisme
normvervaging en onverschilligheid die de solidariteit van burgers ondermijnt, of is
er juist sprake van een nieuwe moraal van oordeelkundigheid en authenticiteit?
Technische en economische ontwikkelingen dwingen de mens te zoeken naar nieuwe
grenzen en gepaste manieren van communicatie. Overconsumptie en de afbraak
van het milieu zijn reden tot zorg. Is het mogelijk om een eigentijdse oplossing voor
deze problemen te vinden die recht doet aan de fundamentele waarden van de
democratie: vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit?
Het Humanistisch Verbond organiseert een symposium over de vraag naar de

toekomst van democratische waarden. De sprekers in het ochtendgedeelte zijn:
Gerard de Vries, Rijksuniversiteit Limburg; Rob Houtepen, Rijksuniversiteit
Limburg; Michiel Korthals, Landbouwuniversiteit Wageningen; en Harry
Kunneman, Universiteit voor Humanistiek. In het middaggedeelte gaan Thijs
Wöltgens (PvdA) en Klaas Groenveld, directeur van de Teldersstichting (VVD), in
debat over de vraag naar de taak en macht van de politiek in de hedendaagse
geïndividualiseerde samenleving. Jos de Beus, Rijksuniversiteit Groningen, zit dit
debat voor.
Het symposium zal plaatsvinden op zaterdag 23 september 1995 in het CSB,

Kromme Nieuwegracht 39 in Utrecht, en duurt van 10.00 tot 17.15 uur. De prijs
bedraagt f 25,- voor niet-leden van het Humanistisch Verbond en f 15,- voor leden.
Als u wilt lunchen betaalt u f 15,- extra.
U kunt zich opgeven door het juiste bedrag over te maken op gironummer 197930

van het Humanistisch Verbond in Utrecht onder vermelding van 'symposium
23 september', het gewenste aantal kaarten en eventueel het aantal lunches.
Voor meer informatie en reserveringen: Gert van Dijk en Raoul Wirtz,

Humanistisch Verbond, tel. 030-392100 (maandag tot en met donderdag).
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