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Onlangs zag ik een advertentie in de doen. Zij leggen uit waar de reguliere 
krant waarin eenwetenschappelijk me- liberale ethiek tekortschiet. Vaak is dat 
dewerker werd gevraagd met kennis van het aardigste deel van hun betoog. De 
en affiniteit met de zorgethiek. Zo'n ad- kritiek van Sevenhuijsen op het rapport 
vertentie suggereert dat zorgethiekzich van de commissie Dunning bijvoor- 
heeft ontwikkeld tot een inhoudelijke beeld, is interessant en steekhoudend 
specialisatie binnen de medische ethiek Zij geven vervolgens aan wat de moder- 
of binnen de filosofie in bredere zin. ne maatschappij nodig heeft en merken 
Een inhoudelijke specialisatie waar je dan op dat het andere perspectiefvan 
een collegereeks over zou kunnen geven. 
Eerst een college over de grondslagen 
van de zorgethiek, daarna de uitwer- 
kmg, belangrijkstevananten, concrete 
toepassmgen, belangrijke critici van de 
zorgethiek; kortom, een collegereeks zo- 
als je die kunt houden over andere in- 
houdelijke specialisaties binnen de filo- 
sofie, zoals de 'gewone' liberale medi- 
sche ethiek, rechtvaardigheidstheoriein 
vanaf RawIs of het utilitarisme. 

Na lezing van Oordelen metzorgen 
Denken overzorg betwijfel ik of een der- 
gelijke collegereeks erin zit. Voor zover 
ik kan beoordelen, zijn dit twee exem- 
plansche publicaties van en over zorg- 
ethici, van auteurs die 'kennis van enlof 
affiniteit met de zorgethiek' hebben. 
Maar zij lijken zelden verder te komen 
dan de aankondiging of introductie van 
war zij of anderen zouden moeren gaan 

L .  

de zorgethiek in die behoeften kan 
voorzien, ofzou moeten kunnen voor- 
zien. 

Het nieuwe perspectiefvan de zorg- 
ethiekzou bijvoorbeeld in staat zijn 
zorgvragen in een bredere context te 
plaatsen (Tronto, in Verkerk 1997, zG), 
de relationahteit als fundamenteel ken- 
merkvan het menselijk bestaan op- 
nieuw handen en voeten te geven (Ver- 
kerk in idem, 90), ruimte moeren bie- 
den aan gesitueerde vormen van poli- 
tiek handelen en oordelen (Sevenhuij- 
sen 1996, g), en van pas kunnen ko- 
men bij 'een zinvolle politiek van he- 
hoefte-interpretatie, die op haar beurt 
onmisbaar is voor publieke menings- 
vorming over de vraag welke behoeften 
op welke wijze kunnen worden vervuld' 
(idem, 109). Ine Gremmen formuleert 
het als volgt: 



K w w  7 2  Zorgethiek omvat een mensvisie en een 
manier van denken die op vele terreinen 
relevant is Zo kan zorgethiek een breed 
gebied bestrijken op het terrein vanver- 
zorgend handelen, van beleidsvorming 
tot dagelijkse praktijken op her gebied 
van mantelzorg of professionele gezond- 
heids7org Maar ook over onderwerpen 
die op her eerste gezicht misschien wei- 

mg met zorg te maken hebben, zoals po- 
litieke beslmrvormingof het recht, kun- 
nen vanuit de gedachtevorming over 
zorgethiek vruchtbare ideeen worden ge- 
formuleerd' (Sevenhuijsen 1996,iog) 

Dat kan dus allemaal met zorgethiek, of 
dat zou moeten kunnen, maar hoe het 
vorm moet krijgen blijft vervolgens ui- 
termate vaag. Bij verscheidene auteurs 
kunnen aanzetten worden gevonden tot 
een nadere uitwerkmg die interessant 
zou kunnen zijn, maar het lijkt wel of 
die auteurs terugschrikken voor eventu- 
ele schaduwzijden van hun  positie. Men 
doet niet zijn best die posme inclusief 
voors en regens zo goed mogelijk te 
doordenken. Als men een  robl leem ziet 
opdoemen, haast men zich op te mer- 
ken dat de zorgethiek met dit bewuste 
probleem vooral niet moet worden ge- 
associeerd. Het lijkt erop dat men liever 
wil dat de zorgethiek een mooi en wol- 
lig visioen blijft dan dat zij zou uitgroei- 
en tot een volwassen morele benadering 
waar je met recht en reden voor of tegen 
kunt zijn. 

In de reguliere (dominante, liberale) 
ethiek luidt de centrale vraag: watben 
ik in algemene zin verplicht aan ande- 
ren, lezen we bij Sevenhuijsen. In de 
zorgethiek zou de centrale vraag zijn: 
War ben ik concreet verplicht aan mijn 
nabije anderen? Die centrale vraag zou 
volgens rmj een heel zinnige invalshoek 
zijn. De dominante liberale ethiek 

houdt het er in het algemeen op dat 
men anderen geen schade mag berokke- 
nen (het klassieke schade-beginsel van 
John Stuart Mill) Daarmee heb jeech- 
rer alleen een antwoord op de vraag war 
je niet mag doen; hoe je je wel moet ge- 
dragen ten opzichte van anderen laat de 
liberale ethiek over a.m her individu. 
Het schade-begmsel geeft geen houvast 
hij wezenlijke vragen als: War zijn mijn 
verplichtingen ten opzichte van mijn 
ouders? Moet ik ze bezoeken in het ver- 
pleeghuis? Ook als ik niet meer van ze 
houd?Horen zij eigenlijk wel rhuis in 
het verpleeghuis? Ben ik niet verplicht 
ze in huis te nemen als mijn huis groot 
genoeg is? Wat zijn mijn morele ver- 
plichtingen tegenover miln kinderen? 
Wegen die zwaarder dan verplichtingen 
tegenover mijn ouders, mijn werkgever, 
mijn collega's of het abstracte doel waar- 
voor ik werk (de politiek, het recht, de 
wetenschap)? 

Persoonlijk zou ik het prachtig vin- 
den als de zorgethiek dit soort vragen 
zou voorzien van scherpe (en daarmee 
per definitie discutabele) antwoorden. 
Sevenhuijsen gaat dit avontuur echter 
niet aan. Zij stelt voor om de tegensrel- 
ling tussen zorgethiek en de liberale 
ethiek niet op  de spits te drijven. De 
centrale vragen van de zorgethiek zou- 
den volgens haar als volgt moeten lui- 
den: H o e  kan ik her best mqn zorgver- 
antwoordelijkheid gestalte geven? Wan- 
neeris het terecht om mij verantwoor- 
delijk te stellen en hoe kan ik het best 
omgaan met kwetsbaarheid, lijden en 
afhankelijkheid? (Sevenhuijsen 1996, 
75) Die vragen zijn veel minder speci- 
fiek en lenen zich dus voor veel vagere 
antwoorden. 

Sevenhuijsen drukt direct het voor 
de hand liggende vermoeden de kop in, 
dat een zorgethische benadering leidt 



rot een keuzevoor een tamelijk ver- 
strekkende niorele verplichting rot het 
bieden van zorg ja, je moet je ouders 
bezoeken in het verpleeghuis, desnoods 
met tegenzin, en, inderdaad, je morele 
verplichtingen ten opzichte van je kind 
wegen zwaarder dan die tegenover je 
werkgever, ook al woid je door die laat- 
ste betaald. Men kan zich volgens 
Sevenhuijsen onttrekken aan zijn more- 
Ie verplichting tot zorg als 'men zich 
niet kan vinden in de behoefteclaims 
van de ander, of met over de middelen 
beschikt om deze te hevredigen, of [als] 
deze claims tezeer conflicteren met de 
eigen behoeften of morele overniigin- 
gen' (Sevenhuijsen1996,104). 

Met een dergelijk ruime uirzonde- 
ringsclausule kan zelfs de grootste egoist 
i c h  bekennen tot een zorgethisch ge- 
zichrspunt. Dat schijnt trouwens so- 
wieso e n  probleem te zijn, geringe een 
merkwaardige bijdragevan Joep Doh- 
men aan Denken overzorg, waarin deze 
pleit voor een ethiekvan zelfzorg (!) 
geinspireerd door Nietzsche. Het lijkt 
wel of de zorgethiek een politieke partij 
is die geen enkele potentiele kiezer wil 
afschrikken door controversi'le srand- 
punten in te nemen of gevoelig liggen- 
de kwesties aan te pakken. Waarom 
wordt niet veel explicieter gekozen voor 
een Dorien Pessers-achtige aanpak? Veel 
van haar standpunten zijn impopulair 
en in mijn ogen weinig aantrekkelijk, 
maar vaag en nietszeggend kun je ze 
niet noemen. 

Sommige van de auteurs realiseren 
zich zelf ook dat de zorgethiek terug- 
schrikt voor de vragen waar het eigen- 
i jk  om L I  moeten gaan. Godelieve 
van Heteren begint haar bijdrage aan 
Denken overzorg net als de meeste an- 
dere auteurs met kritiek op de liberale 
ethiek. De autonome individuen waar 

die ethiek op gebaseerd is, hebben wei- R L C I N S I P ~  

nig te maken mee de rijke werkelijkheid 
van het volle leven, zo constateert zij. 
Nu lijkr mij de eis dat een morele theo- 
rie recht zou moeren doen aan alle as- 
pecten van het volle leven onzinnig. 
Een morele theorie zou toch juist on- 
derscheid moeten kunnen maken tus- 
sen aspecten des levens die wel en as- 
pecten die niet moreel relevant zijn 
Een morele theorie die het menselijk le- 
ven in volle omvang neerzet helpt hele- 
maal niet om een moreel oordeel te vel- 
len, tenzij misschien in termen van tout 
comprendre, Ast toutpardonner. Maar 
goed, Van Heteren concludeert dan dat 
de deugdencatalogus van de zorgethiek 
(aandacht voor anderen, betrokken- 
heid, verantwoordelijkheid) meer recht 
doet aan de rijke werkelijkheid. Laten 
we dat even aannemen, want vervolgens 
stelt Van Heteren de belangrijke vraag: 
Wanneer wordt bijvoorbeeld een gebrek 
aan aandacht voor anderen een moreel 
falen? Hoe kun je met zorgethische ca- 
tegoriein een oordeel vellen in termen 
van goed en kwaad? Helaas doet zij 
geen poging om die vraag re beant- 
woorden, terwijl het daarmee nu juist 
interessant zou kunnen worden. O p  de- 
welfde manier stelt zij wel de vraag hoe 
een zorgethisch perspectief kan worden 
vertaald in beleidsrelevanre inzichten, 
maar probeert zij die vertaling met zelf 
te maken. Onbegrijpelijk dat de redac- 
teur van Denken overzorghaar niet 
heeft gedwongen haar eigen vragen te 
beantwoorden. 

Laat ik niet overdrijven. O p  een aan- 
tal punten krijgt de lezer wel degelijk 
een indruk van wat zorgethiek zou kun- 
nen inhouden. Dat is bijvoorbeeld het 
geval in de bijdragevan Andries Baan 
aan Denken overzorg. Baart beschrijft 
twee verschillende visies op hulpverle- 



KRISIS 71 ning. De interventiebenadering pro- 
beert de problemen van mensen op te 
lossen volgens een bepaalde methode. 
In de zorgethisch getinte presennebena- 
dering zijn mensen er gewoon voor an- 
dere mensen, zodat men een schouder, 
een luisterend oor en medeleven vindt 
als men daar behoefte aan heeft. Baart 
benadrukt dat deze tegenstelling niet al 
te scherp moer worden aangezet. Op- 
nieuw blijkt hoe impopulair het in 
knngen van zorgethici is om tegenstel- 
lingen juist wel scherp aan te zetten om- 
wille van de duidelijkheid en de nuance 
tot later re bewaren. Maar tussen de re- 
gels door krijgen we toch een heldere 
boodschap. Er is volgens Baart veel te 
zeggen voor de presentiebenadering, 
maar deze benadering kan in het heden- 
daagse welzijnswerk onvoldoende wor- 
den geprakuzeerd. De verzakelijking en 
vercommercialisering van deze sector 
heeft ertoe geleid dat hulpverleners zich 
moeten verantwoorden voor elke mi- 
nuut, in harde cijfers moeten aangeven 
wat het resultaat was van hun handelen, 
en zo efficiÃ«n mogelijk moeren werken. 
Die eisen verdragen zich slecht met de 
presentiebenadering. Zo'n positie is in- 
teressant en de moeite waard zowel als 
moreel gezichtspunt alsook in de prak- 
tijk van de zorg. 

In Oordelen metzorg doet Sevenhuij- 
sen een concrete poging het familie- 
recht op een zorgethische leest te 
schoeien. ZIJ pleit voor een rechtssys- 

teem dat 'aandacht [geeft] aan de fragi- 
liteit van menselijke samenlevingsver- 
banden, en aan de verschillende situ- 
aties waarin mensen het recht nodig 
hebben, omdar zij er op eigen kracht 
niet uitkomen' voor 'een pluriform 
recht (...) dat rekening houdt met ver- 
schillende situaties, en dat zich zoveel 
mogelijk onthoudt van het stellen van 
abstracte ideaalbeelden over een "goed 
gezinsleven"' (Sevenhuijsen 1996,149). 
Hier is wat mij betreft sprake van een 
uitwerking van zorgethische beginselen 
die hoogst problematisch is. Een pluri- 
form rechtssysteem? Hoe verhoudt zich 
dat tot belangrijke rechtsbeginselen als 
rechtszekerheid en gelijkheid voor de 
wet? Moet de rechter zich als een thera- 
peut of een maatschappelijk werker la- 
ten leiden door de specifieke situatie 
waarin de rechtszoekenden zich bevin- 
den' 

'Wat de invloed en de betekenis van 
zorgethiek is, valt nog niet te overzien, 
daarvoor is de stroming nog te jong', 
schrijft Annelies van Heijst (in Verkerk 
1997'46). Achter zo'n etiket van jong 
en vol beloften kun je je echter niet blij- 
ven verschuilen. Op  een zeker moment 
moet een morele benadering helder, 
duidelijk en voor kritiek vatbaar zijn. 
Anders kunnen wij nu reeds zien aan- 
komen dat de invloed en de betekenis 
van zo'n benadering heel beperkt zal 
blijven. 


