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De centrale stelling van dit 
artikel is eenvoudig: zorg is 
een essentieel onderdeel 
van het Ieven van mensen 
en iedere omvattende soci
aal-democratische visie zou 
zich dan ook expliciet uit 
moeten spreken over de 
wijze waarop dit onderdeel 
van het Ieven op een ade-

Een sociaal
democratische 

worsteling 
De politieke 

maken met de specifieke 
wordingsgeschiedenis van 
die sociale wetenschappen. 
Met name de sociologie 
heeft zich als typisch pro
dukt van de Verlichting 
ontwikkeld in oppositie tot 
de kerk en de feodaliteit. 
Waar feodaliteit en kerk 

urgentie van een 

zorgbeleid' 
stonden voor de wereld 

quate wijze tot zijn recht 
kan komen. Op deze wijze 
geformuleerd lijkt het voor 
sommigen misschien trivi
aal. Viel immers zelfs al 
niet in het regeerakkoord te 
lezen: 'Het emancipatie-
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beleid vergt een gei'nte-
greerde aanpak van werkgelegenheid en zorg, 
sociale zekerheid en fiscale wetgeving'? 

In het navolgende zal ik proberen duidelijk te 
maken dat een dergelijke formulering, hoe sympa
thiek ook, nog ver afstaat van een gemtegreerde 
visie op de plaats die zorg in het Ieven van mensen 
in zou moeten en kunnen nemen. Ik zal bovendien 
duidelijk proberen te maken dat er meer dan vol
doende redenen zijn om een dergelijke visie te ont
wikkelen . En ik zal betogen dat het voor de sociaal
democratie niet aileen praktisch, maar ook princi
pieel een lastige opgave is om dat tot stand te bren
gen, omdat het redeneerschema van de sociaal
democratie er niet op toegesneden is. 

Sociologie en sociaal-democratie 

De sociaal-democratie is in zijn denken over de 
samenleving altijd schatplichtig geweest aan de ne
gentiende-eeuwse sociologie. De begrippen die 
door de grondleggers van deze wetenschap zijn 
geijkt, vormden de grondstoffen waarmee sociaal
democratische maatschappijvisies tot ontwikkeling 
werden gebracht. Nu was de term zorg een grote 
afwezige in het negentiende-eeuwse sociaal-weten
schappelijke denken . En dat heeft weer alles te 

tussen mensen. De verlich
tingsidealen als vrijheid, 

gelijkheid en broederschap vormen een belangrijke 
inspiratiebron voor de themakeuze van de sociolo
gen. Durkheim heeft het uitgebreid over solidari
teit, Weber bespreekt de verhouding tussen ver
schillende publieke functies, politiek en weten
schap, maar geen van heiden heeft het over zorg. 
De sociaal-democratie erfde deze blindheid. 

De gesloten wereld van het private huishouden 
bleef zo buiten heel d. Die wereld had blijkbaar nog 
te veel trekjes van de feodaliteit. De gesloten 
wereld van de feodaliteit is de wereld van de grote 
huishoudens, waarvan behalve 'de leden van het 
gezin' de horigen en knechten deel uitmaken. 
Karakteristiek is dat binnen deze verbanden men
sen hun onderlinge gunsten niet tellen en wegen. 
Iedereen staat steeds bij iedereen in het krijt, en de 
rekening wordt nooit vereffend. Men blijft princi
pieel op elkaar aangewezen . 

Op een vergelijkbare manier staat de kerk voor de 
geslotenheid van onderlinge verbanden, met inge
wikkelde en onontkoombare vormen van ongelijk
heid. De theoretische articulatie van deze verhou
dingen is terug te vinden in het werk van de middel
eeuwse scholastici. Zij kunnen in zeker opzicht de 
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laatste serieuze denkers over zorg genoemd wor
den. Hun leidende idee is dater over zorg eigenlijk 
niet te theoretiseren valt. Zorg heeft, vinden ze, 
iets bijna bovenmenselijks, want het is principieel 
eenzijdig. Het impliceert een fundamentele onge
lijkheid. Zorg valt volgens de scholastici ook niet te 
juridifi.ceren. De verzorgende geeft de verzorgde 
immers een overdaad, iets zonder maat, en dat is 
niet fu rechten om te zetten. De manier waarop de 
scholastici over zorg willen spreken, is in de vorm 
van parabels. Geen algemeen geldende theorie, 
geen wetten, maar casui"stiek. Algemene regels 
zouden zorg omlaaghalen tot een verhandelbare, 
publieke zaak. Parabels, daarentegen, zetten een 
voorbeeld neer waar ieder afzonderlijk zich op kan 
rich ten. 

Uitgedrukt in termen van de moderne culturele 
antropologie behoort zorg tot de wereld van de 
gifteconomie die verschilt van de ruileconomie om
dat de vorm en het moment van onderlinge verre
kening altijd onzeker zijn. En die gesloten wereld 
behoorde niet tot het primaire aandachtsgebied van 
de zich ontwikkelende sociale wetenschappen en 
het sociaal-democratisch denken dat zich in het ver
lengde daarvan ontwikkelde 2 • Oat betekent niet dat 
er door deze theoretici nooit over zorg als maat
schappelijk fenomeen is nagedacht. Een theorie 
over de zorg ontwikkelden ze niet, maar met be
hulp van allerlei andere termen probeerden ze zorg 
wei een plaats te geven in hun theorievorming. 
Daarbij vielen ze terug op enkele kernbegrippen die 
binnen de sociale wetenschappen werden gebruikt 
om een groot aantal maatschappelijke verschijnse
len mee te duiden. In het bijzonder gaat het daarbij 
om de begrippen macht, arbeid en recht. Die boden 
elk een perspectief op de sociale werkelijkheid, en 
vee! sociaal-wetenschappelijke theorievorming 
heeft rondom deze begrippen vorm gekregen. De 
begrippen macht, arbeid en recht hoorden ook, en 
daar gaat het mij om, tot de prisma's waarmee zorg 
bekeken ging worden. 

Zora en macht 
Zorg staat, zeker in de joods-christelijke traditie die 

(1993)· 

ons denken daarover sterk heeft bepaald, ideaalty
pisch voor toewijding, onbaatzuchtigheid en, zo 
men wil, liefde. Wie zorgt, heet het in deze tradi
tie, zet zich belangeloos in voor een ander, verricht 
activiteiten die de ander doen gedijen en neemt 
belemmeringen weg die de ander dwarsbomen. 
Een van de weinige stromingen van sociale weten
schappen die zich met zorg inliet, valt te begrijpen 
als een poging om dit perspectief radicaal te ont
krachten. Het werd de uitdrukkelijke bedoeling 
van deze sociaal-wetenschappelijke tak om te Iaten 
zien dat zorg geen belangeloze toewijding is, maar 
een vorm van machtsuitoefening, en dat verzorgers 
eigen belangen hebben. Zorg werd dus begrepen als 
variant van macht. 

Zorg begrijpen als een vorm van machtsuitoefening 
is misschien wei het meest prominent in de medi
sche sociologie3. In deze discipline hebben vel en 
zich erop toegelegd aan te tonen dat de zorg van 
hulpverleners voor hun clienten geen nobel een
richtingverkeer is. De medische sociologie zoals die 
om te beginnen vorm kreeg in het werk van 
Parsons, en zoals die later uitgewerkt werd in de 
theorieen van Freidson, Zola en Illich, heeft zich 
toegelegd op het ontmaskeren van de idealen van 
hulpverleners 4. 

Bij Parsons neemt die ontmaskering nog een 
relatief onschuldige vorm aan. Clienten zijn in zijn 
perspectief wei afhankelijk van hulpverleners, en 
deze hulpverleners hebben ook een duidelijk fi.nan
cieel en psychologisch belang bij deze afhankelijk
heid, maar dat leidt, zo stelt Parsons, niet tot uit
buiting. Zouden hulpverleners hun clienten willen 
uitbuiten, dan zouden ze hen immers vooral niet 
helemaal moeten genezen. Moedwillig mensen 
ongezond houden gaat, aldus Parsons, de meeste 
hulpverleners echter te ver. 

Theoretici als Zola en Illich Iaten een radicaler 
geluid horen. In hun ogen zijn de activiteiten van 
hulpverleners een haast I outer op eigenbelang geba
seerde machtsuitoefening. De macht waar ze het 
over hebben, is van een ander karakter dan bij 
Parsons. Zij bestaat niet aileen meer uit het tegen 
betaling behandelen van mensen die niet in een 

I. Een gedeelte van deze tekst is ont
leend aan de inaugurale rede die ik op 
I 1 februari 1994 hield aan de Utrechtse 
universiteit. 
2. Een stu die die wei expliciet pro
beert het gift-karakter van onderlinge 
relaties te thematiseren, is Komter 

3. De medische sociologic wordt hier 
als voorbeeld opgevoerd, maar het 
machtsperspectief op zorg is niet voor
behouden aan deze discipline. Zo 
bestaat er binnen het angelsaksische taal
gebied een omvangrijk corpus aan litera-

tuur op h,et terre in van 'social policy' 
waarin op vergelijkbare wijze gerede
neerd wordt ten aanzien van zorg. Zie 
bijvoorbeeld Close (ed.) (I992). 
4· Zie voor een gedetailleerde uitwer
king Mol en Van Lieshout (I 989). 
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positie zitten om over de prijs te onderhandelen. 
De macht is bij deze theoretici niet aileen econo
misch van aard, maar ook inhoudelijk. Hulpver
leners spelen een centrale rol in het definH~ren van 
wat er met mensen aan de hand is. Hulpverleners 
reiken mensen de termen aan waarmee zij hun 
eigen misere van betekenis gaan voorzien. 

Deze angelsaksische etiketteringstheoretici 
richten zich vooral op de individue/e gevolgen van 
het labelingsproces. Uitgebreid Iaten ze zien wat 
het voor mensen betekent om gek, gehandicapt of 
afwijkend genoemd te worden. De Franstalige 
theorievorming gaat nog een stap verder. Die legt 
een strak verband tussen de definieringsmacht van 
hulpverleners en de inrichtimg van de samenleving 
als geheel. Hulpverleners, zo leren theoretici als 
Castel en Foucault, definieren immers niet aileen 
wat er met een individu mis is, maar leggen daar
mee ook normen vast. Met de grenzen tussen nor
maal en afwijkend, bepalen ze de grenzen tussen 
wenselijk en ongewenst, dat wat in stand moet blij
ven en dat waarin gemtervenieerd moet worden. 
Door goed van fout te scheiden, geven ze niet 
aileen vorm aan de Ievens van individuele patien
ten, maar ook aan de samenleving die erop wordt 
ingericht afwijkingen te voorkomen. 

In de medische sociologie is het machtsperspectief 
duidelijk herkenbaar, maar in subtielere varian ten 
is het ook gemtroduceerd om andere zorgverhou
dingen te begrijpen. Neem de zorgverhouding tus
sen ouders en kinderen. Na Freud is het een stuk 
lastiger geworden om hierin !outer onbaatzuchtig
heid te zien. Na Freud hebben ouders belangen bij 
hun kinderen. Kinderen staan ten dienste van de 
psychologische behoeften van de ouders: zij vor
men de neerslag van de wens tot onsterfelijkheid 
van de ouders en moeten die opdrachten in hun 
Ieven vervuiien die de ouders zelf niet konden reali
seren. De introductie van het machtsperspectief in 
de zorgverhouding tussen ouders en kinderen is 
overigens nooit voiiedig gemeengoed geworden. 
De notie dat de zorg van ouders voor hun kinderen 
onbaatzuchtig is, is sterk geworteld in de westerse 
cultuur. Vooral de moederzorg heeft lang in hoog 
aanzien gestaan, en het beeld van de onwrikbare 
moederliefde is stevig maatschappelijk verankerd. 

s. Voor een uitwerking van het idee dat 
het ontmaskeren van macht zo zijn 
beperkingen heeft en bijvoorbeeld alle
daagse vormen van liefde aan het oog 
onttrekt, zie Boltanski (1990). 

Het is dan ook in de sociale wetenschappen terug te 
vinden, in tal van varianten. Maar vaak is het daar 
impliciet, figureert het op de achtergrond van bij
voorbeeld ideeen over de ontwikkeling van kinde
ren. Zodra de theorievorming zich uitdrukkelijk op 
het zorgen ging richten, was dat meestal vooral om 
te ontmaskeren. 

Hiermee zijn we ver afgeraakt van de voorstelling 
van zorg als onbaatzuchtige activiteit. Oat heeft 
voordelen. De introductie van het machtsperspec
tief he eft een louterende werking gehad. Zorg he eft 
zijn onschuld verloren. Het is de status van vanzelf
sprekend-goed kwijt geraakt. Een hele opluchting 
voor hen die eronder !eden en een verrijking van 
ons inzicht in de samenleving. Oat neemt echter 
niet weg dat ook het machtsperspectief weer gren
zen heeft. Het lijkt me zaak om die de komende tijd 
nadrukkelijk te thematiseren. 

Waar bijvoorbeeld behoefte aan is, wil de theo
rievorming over zorg verder komen, is inzicht in de 
manier waarop zorg als liefde, als onbaatzuchtige 
toewijding, en zorg als het najagen van eigenbelang, 
zich in de praktijk tot elkaar verhouden. Want 
theoretici mogen de pure liefde dan w~l ontmas
kerd hebben, dat wil niet zeggen dater geen liefde 
zit in het mengsel van het Ieven van alledag5. In de 
dagelijkse praktijk zijn het liefdevolle van de zorg 
en het machtige ervan, met elkaar vervlochten. 
Hoe precies, behoeft nadere beschouwing. Er zijn 
wei wat aanknopingspunten. Het is vooral de aard 
van de zorgverhouding tussen echtgenoten waarin 
de vraag naar de verhouding liefde en macht onder
zocht is6 . Op het gebied van de zorgverlening van 
ouders aan kinderen valt nog vee! te doen. En een 
haast onontgonnen terrein is de zorgverlening van 
kinderen aan ouders7. Maar niet aileen de prive
sfeer leent zich voor een dergelijke benadering. 

Onderzoek naar de vervlechting van liefde en 
macht in zorgrelaties leert ons iets over de manier 
waarop zorgmoraal in de praktijk functioneert. Oat 
is wetenschappelijk interessant, maar bovendien 
relevant vanuit een politiek oogpunt. Vee! van de 
zorg die mensen nu aan elkaar geven, vereist 
immers een enorme inzet en het lijkt erop of die 
inzet aileen goed te begrijpen valt vanuit de traditie 

6. Zie bijvoorbeeld Komter ( 1985), 
Ungerson (1987), en Hochschild ( 1989). 
7. Interessante studies waarin dit wei 
gebeurt, zijn die van Lewis en Meredith 
(1988) en Hicks( •989). 
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van de liefdevolle toewijding. Oat geldt ook voor 
betaalde zorg. Het behoort weliswaar tot de reto
riek van zich professionaliserende beroepsgroepen 
als verpleegkundigen en ziekenverzorgsters om 
zich te verzetten tegen het Florence Nightingale
imago van hun vak en te benadrukken dat zij hun 
werk slechts doen vanuit een simpel eigenbelang, 
namelijk inkomensverwerving, maar het is de vraag 
of dat. wei klopt. Wie ooit in een somatisch of psy
chogeriatrisch verpleeghuis is geweest, en weet wat 
mensen die daar werken verdienen, gaat eraan twij
felen. Is het niet waarschijnlijker dat de jonge ver
zorgsters die het zowel lichamelijk als psychisch 
zwaar belastende werk in verpleeghuizen doen, dat 
aileen vol kunnen houden omdat ze een sterk ver
ankerde zorgmoraal bezitten? Tegen hoeveel stoten 
is een dergelijke moraal echter bestand?8 En hoe 
ontwikkelt die zorgmoraal zich in de loop van de 
tijd? Wat is bijvoorbeeld aileen al het effect van het 
feit dat het vak 'verzorging' sinds september 199 3 
een verplicht onderdeel uitmaakt van de basisvor
ming van alle leerlingen op de rniddelbare school? 

De komende jaren zal er aileen maar meer ver
zorgend personeel nodig zijn. Het beleid ten aan
zien van verpleeghuizen kan daarom maar beter ter 
dege rekening houden met de motivatie van de 
mensen die er werken. Beleidsmaatregelen die de 
toewijding niet serieus nemen, die de zorgmoraal 
aileen maar ondermijnen, zouden wei eens onver
wacht akelige bij-effecten kunnen hebben. Aileen al 
voor zoiets simpels maar belangrijks als de instroom 
en het behoud van beroepskrachten die bereid zijn 
tot toegewijde zorg. 

Zora en arbeid 

Niet aileen de term macht is gebruikt om zorg te 
thematiseren. Ook een van de andere sleutelbe
grippen van de sociale wetenschappen is met zorg 
in verband gebracht: arbeid. Oat is op twee manie
ren gebeurd: door zorg tegenover arbeid te plaat
sen en door zorgjuist als arbeid te zien. 

Zorg tegenover arbeid plaatsen is een gangbare 
gedachte in de sociale wetenschappen. De klassieke 
dichotomie uit de marxistische theorie tussen de 

sfeer van produktie en de sfeer van de reproduktie 
is daar het standaardvoorbeeld van. Binnen deze lijn 
van theorievorming werd zorg tegelijk in de marge 
geplaatst, want binnen de marxistisch ge'inspireerde 
sociale wetenschappen ging de aandacht bijna ex
clusief uit naar de theorievorming over de produk
tiezijde - over de reproduktiesfeer werd niet veel 
meer bedacht dan dat deze functioned was om de 
produktiesfeer in stand te houden . 

Pogingen om dit beeld bij te stellen, zijn er 
zeker geweest. Kenmerkend daarvoor is dat ze zorg 
niet Ianger tegenover arbeid stelden, maar juist als 
vorm van arbeid probeerden te zien: onbetaalde 
arbeid. Principieel, zo was de redenering, verschil
de de zorgarbeid van vrouwen niet van de industrie
le arbeid van mannen, praktisch wei, omdat de ene 
vorm van arbeid niet betaald werd en de andere 
wel.9 Een van de zaken die het gemakkelijk maak
ten om zorg niet als het contrapunt van arbeid te 
begrijpen, maar als een specifieke vorm van arbeid, 
was dat in de loop van de tijd een aantal vormen van 
zorg de privesfeer verlaten hebben en tot het circuit 
van georganiseerde betaalde activiteiten zijn gaan 
behoren. 

Het aanbrengen van een sterke dichotomie tussen 
zorg en arbeid en het terugbrengen van zorg tot 
arbeid zijn strategieen die hun nut hebben om dui
delijk te maken hoe twee maatschappelijke subsys
temen, dat van de betaalde arbeid en dat van zorg 
binnen het gezin, zowel van elkaar verschillen als 
met elkaar in verband staan. Maar er verdwijnt op 
die manier wei vee! van het spanningsveld tussen 
beide uit het vizier. Juist in het thematiseren van dat 
spanningsveld ligt een belangrijke opdracht voor de 
sociaal-democratie . Er is ideevorming nodig over 
de manier waarop de oppositie tussen zorg en 
arbeid zich heeft ontwikkeld en over de vervloch
tenheid van beide. 

Het meeste werk dat op dit gebied verricht is, 
betreft de relatie tussen zorg en arbeid als maat

schappelijke systemen 10 . De ontwikkeling van het ar
beidsbestel en de invloed daarvan op het functione
ren van gezinnen, is reeds meermalen beschreven. 

8. Boltanski ( 1990) laat niet aileen zien 
dat mensen soms veel meer liefde en 
zorg in hun werk steken dan in alle 
redelijkheid van ze verwacht mag wor
den, maar ook hoe gegriefd ze raken als 
deze toewijding genegeerd en ontkend 
wordt. 
9· In het kader van deze traditie is een 

veelheid aan geschriften verschenen, 
aanvankelijk met een sterk politiek
actionistisch karakter, later ook in de 
vorm van meer beschrijvende en analy
serende studies van de verdeling tussen 
huishoudelijke en betaalde arbeid. Zie 
voor interessante voorbeelden van die 
laatste stroming onder meer De Bruijn 

( 1989), Vander Lippe ( 1992) en 
Heiligers (1992). 
1 o. Een interessante poging om deze 
verhouding inhoudelijk te benoemen en 
tegelijk te kwantificeren, wordt onder
nomen door Esping-Andersen en 
Kolberg(1992). 
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Waar nog vee! minder naar gekeken is, is het uit 
elkaar groeien van zorg en arbeid als oriiintaties op 
het Ieven. Vee! activiteiten kunnen imrners zowel in 
termen van arbeid als in termen van zorg begrepen 
worden. Ze passen zowel in een arbeidsperspectief 
als in een zorgperspectief. 

Zo is zelfs industriele loonarbeid lang als een bij
zondere vorm van zorg gezien, namelijk de zorg 
van de huisvader voor zijn gezin. En ook binnen 
bedrijven was lang sprake van een zorg-verhou
ding: de patroon had letterlijk de zorg voor zijn 
ondergeschikten - het was een morele opdracht 
voor een werkgever om voor zijn werknemers te 
zorgen. Philips was niet voor niets populair in 
Brabant in het begin van de eeuw : het bedrijf zorg
de voor huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs 
voor de gezinsleden van zijn werknemers. Oat 
hoorde allemaal bij deze vorm van patronaat. De 
economische sector is pas geleidelijk ontkerstend, 
en met het christelijke waardenpatroon is het zorg
element uit de werkgever-werknemer-verhouding 
verdwenen. Deze verhouding is meer en meer !ou
ter contractueel geworden. 

Omgekeerd geldt dat veel klassieke zorgactivi
teiten eigenlijk pas tamelijk recent, in de loop van 
deze eeuw, hun arbeidskarakter verloren. Voor 
vrouwen was het zorgen voor kinderen en andere 
naasten lang een vorm van 'arbeid'. Wassen, strij
ken, koken, vegen, kloppen, eten geven: dat was 
werk. AI die zorgactiviteiten zijn geleidelijk minder 
in het teken komen staan van 'werk dat moet 
gebeuren'. Ze hebben de kleur van de 'emotionele 
binding' aangenomen. Het huis moet niet schoon 
gemaakt worden, het moet gezellig gemaakt wor
den. Gezinsverhoudingen werden in hun alge
meenheid minder gezien als onderlinge economi
sche afhankelijkheid. Ze kregen een steeds sterkere 
emotionele lading. Zorgverhoudingen zijn in de 
afgelopen eeuw dan ook sterk 'ge-emotionali
seerd'. '' 

De traditionele taakverdeling tussen de man die 
door zijn betaalde arbeid voor zijn gezin zorgt, en 

de vrouw die door haar zorg voor haar man en kin
deren werk verricht, staat op de helling. Juist dat 
maakt het boeiend om te gaan onderzoeken hoe 
allerlei betrokkenen hun activiteiten binnen en bui
tenshuis typeren. Wat is arbeid, wat zorg, wat zien 
mensen als iets voor 'zichzelf', wat als iets dat ze 
'voor elkaar' doen? Wanneer geldt geld als belo
ning en wanneer als waardering? 

Zoraklorif 
De spanning tussen zorg en arbeid is niet aileen in 
meer beschouwende zin interessant, maar ook rele
vant als het gaat om de praktische inrichting van de 
samenleving. Want het is bepaald niet gewaagd om 
te voorspellen dat de vraag naar de vormgeving van 
de verhouding tussen zorg en arbeid de komende 
tijd hoog op de politieke agenda zal staan. In het 
Engels spreekt men sinds enige tijd over de 'care 
gap' en het zal niet lang meer duren of ook in Ne
derland zal het begrip 'zorgkloof' algemene ingang 
vinden. Het begrip zoraklorif verwijst naar de groei
ende kloof tussen de hoeveelheid zorg die in een 
samenleving nodig is en de hoeveelheid zorg die 
beschikbaar is. Het probleem rijst vooral bij de ver
zorging van mensen met een chronisch invalideren
de aandoening die geen behoefte hebben aan opna
me in een instelling, maar die wel een bepaalde 
mate van ondersteuning behoeven.' 2 

Oat de behoefte aan die vorm van zorg stijgt, 
valt gemakkelijk te becijferen '3. De vergrijzing 
leidt ertoe dat het aantal mensen in Nederland van 
hoven de 6 5, tussen nu en 2 oo 5 met twintig pro
cent zal stijgen. In dat jaar zouden er 45.ooo plaat
sen in verzorgingshuizen en 1 5.ooo plaatsen inver
pleeghuizen extra nodig zijn om de vergrijzing te 
volgen. Een dergelijke sterke groei van de institu
tionele zorg zal, naar aile verwachting, niet gereali
seerd worden. 

Om de groeiende behoefte aan zorg op te van
gen, wordt een toenemend beroep gedaan op infor
mele zorg: de zorg die partners, kinderen, andere 
familieleden, buren, vrienden en vrijwilligers !eve-

rr. Zie ook Van Daalen (1993). 
r 2. Deze zorg is kwantitatief gezien 
vee! groter van omvang dan de zorg die 
in Nederland momenteel in ziekenhui
zen , verpleeghuizen en bejaardenhuizen 
geboden wordt. Zo geldt dat op een 
willekeurige dag ongeveer 4oo.ooo 
mensen in een zorginstelling verblijven 
(onder meer 14o.ooo in een verzor
gingshuis, 6o.ooo in een algemeen 

ziekenhuis, 5o. ooo in een verpleeghuis, 
3o.ooo in een instelling voor verstande
lijk gehandicapten, 3o.ooo in een instel
ling voor psychiatrische patinten en 

factoren, en bovendien is vergrijzing 
niet lineair gerelateerd aan de groei van 
het aantal aandoeningen. Zie voor vee! 
verfijndere berekeningen Van den Bos 
(r99o), Rothenberg en Koplan (r99o), 
Schaapveld e.a. (r99o), Stuurgroep 
Toekomstscenario's Gezondheidszorg 
(r992a, 1992b en 1992c) en Ruwaard 
e .a. (1993) . 

r o.ooo in een instelling voor jeugdhulp
verlening). 
r 3. In de tekst wordt aileen een indruk 
gegeven van de groei door de vergrijzing 
van het aantal mensen met een chroni
sche aandoening. Er zijn echter meer 
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ren. De omvang van die zorg wordt nogal eens 
onderschat in een tijdperk waarin vooral gepraat 
wordt over calculerende burgers. Toch is waar
schijnlijk ongeveer dertig procent van de huishou
dens in Nederland betrokken bij het verlenen van 
informele zorg bij ziekte, ouderdom of handicap. '4 

Daarbij gaat het, voor aile helderheid, nog steeds 
om twee keer zo vee! vrouwen als mannen. 
Desgevraagd geeft meer dan de helft van de Ne
derlandse bevolking aan bereid te zijn tot het bieden 
van langdurige hulp bij de persoonlijke verzorging 
van naaste familieleden die dat nodig hebben. Het is 
echter de vraag hoeveel rek deze informele zorg 
nog heeft. Zo zijn er steeds minder kinderen per 
gezin. De afname van het kindertal, die zich vooral 
vanaf de jaren vijftig heeft voorgedaan, moet nog 
zijn effect krijgen op de zorgverlening. De ouders 
die in de jaren vijftig kinderen kregen, zijn nu in de 
zestig en zullen binnenkort op vee! minder kinde
ren kunnen terugvallen dan hun ouders. Bovendien 
wonen ouders en (volwassen) kinderen steeds ver
der uit elkaar, een fenomeen dat nog nooit goed 
becijferd is, maar dat zeker zijn effect zal hebben op 
de praktische mogelijkheden tot onderlinge zorg
verlening. •5 

In een tijdvak waarin de scheiding tussen zorg en 
arbeid voorzichtig aan steeds minder samenvalt met 
een taakverdeling tussen vrouwen en marmen, zul
len de oplossingen voor een dee! gezocht moeten 
worden in praktische aanpassingen binnen het 
arbeidsbestel. Het ligt in de rede om, als de zorg 
voor jonge kinderen vergemakkelijkt kan worden 
met zoiets als ouderschapsverlof, de zorg voor 
zieke familieleden te ondersteunen met iets als ver
zorgingsverlof. En ook zal de roep om het recht om 
tijdelijk in deeltijd te kunnen werken en om 

flexibele, individueel bepaalde arbeidstijden sterk 
groeien. 

Behalve voorwaardescheppende activiteiten die 
erop gericht zijn om het arbeidsbestel wat minder 
te Iaten conflicteren met zorgactiviteiten, zal echter 
ook de mogelijkheid verkend moeten worden om 
wat nu informele zorg heet, tot betaalde arbeid om 
te vormen. In bijna aile Europese Ianden woedt op 
dit moment een debat over de vraag in welke mate 
en op welke wijze zorg voor zieke familieleden 
betaald mag worden.' 6 In Nederland wordt dit 
debat nog nauwelijks gevoerd. Toch zal ook hier de 
vraag naar de betaling van zorg voor zieke familiele
den in de nabije toekomst onderwerp worden van 
discussie. 1 7 

We hebben dan het voordeel dat we van de 
ervaringen elders kunnen leren. Engeland kent de 
'Invalid Care Allowance': een vervangend inkom en 
voor mensen die minstens 35 uur per week voor 
een emstig gehandicapte persoon zorgen. Er maken 
al meer dan 14o.ooo mensen gebruik van. In Oos
tenrijk geldt sinds een jaar een regeling dat iemand 
tijdelijk minder kan gaan werken om in die tijd voor 
zieke familieleden te zorgen. Zo iemand ontvangt 
een bedrag ter hoogte van het salaris van een zie
kenverzorgster. Ten slotte wordt er ook een zie
kenverzorgster uitgespaard, zo is de redenering. In 
Finland treedt iemand die een familielid gedurende 
langere tijd verzorgt, zelfs gewoon voor een aantal 
uren per week in dienst van een zorginstelling. 

Er zijn meer voorbeelden te geven van construe
ties die her en der worden uitgeprobeerd. Voor 
zover er in Nederland een debat over dergelijke 
constructies wordt gevoerd, lijkt dat minder te 
gaan in de richting van concrete betaling voor zorg
arbeid, en eerder in de richting van een verrekening 
in de vorm van belastingvoordelen. Het kostwin-

'4· Zie voor details Tjadens en 
Woldringh ( 1 9 8 9), K wekkeboom 
( 1990), Felling e.a. ( '99') en Mootz 
(•993)-
1 5. Er valt nog een interessant onder
zoek te doen naar de marrier waarop in 
deze eeuw verschuivingen opgetreden 
zijn in de zorgverhoudingen tussen de 
generaties. Een eeuw geleden was het 
een vee! voorkomende situatie dat tegen 
de tijd dat het jongste kind het huis uit 
zou kunnen, een van de ouders al was 
overleden en de ander steeds meer 
behoefte had aan zorg. Er ontstond daar
mee een geleidelijke overgang tussen de 
zorg van ouders voor kinderen naar de 
zorg van kinderen voor ouders. 

Tegenwoordig is er &edurende twinti~ 
jaar een periode van zorgafwezigheid in 
gezinnen. Kinderen gaan het huis uit als 
ouders 55 jaar zijn, terwijl die ouders 
pas hulpbehoeftig worden als ze 7 5 zijn. 
Daar Staat weer tegenover dat er nieuwe 
vormen van zorgbelasting ontstaan, 
omdat de zorg voor ouders nu vooral 
geleverd wordt door mensen die tussen 
de vijftig en zeventig zijn, wat op zich
zelf weer effect heeft op het soort zorg 
dat geleverd wordt. 

bespeuren van critid die zich afvragen of 
het wei zo zinvol is allerlei vormen van 
zorg onder het primaat van de geldeco
nomie te brengen. Zie bijvoorbeeld 
Walmsley ( 1993). 
1 7. lnteressant is dat dit debat op lande
lijk niveau vooral wordt aangeslingcrd 
door (vak)bonden. Zo bracht de Unie 
KBO in 1992 een spraakmakende notitie 
over verzorgingsverlof uit, en ontwik
kelde de AbvaKabo in de loop van 1993 
een Convenaht Zorg/ Arbeid. Die situ
atie is enigs1Jns vergelijkbaar met andere 
Westerse Ianden. Zo werd er in 
Engeland in 1991 tijdens het Trades 
Union Congress 'AT u c Charter for 
Carers' aangenomen. 

16. Vee! van de literatuur op dit gebied 
bestaat uit pleidooien voor (meer) be
taling van informele zorg. Een bekend 
voorbeeld daarvan is Ungerson ( 1990). 
Er valt echter ook een onderstroom te 
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nersbeginsel uit ons fiscaal systeem zou bijvoor
beeld vervangen kunnen worden door de introduc
tie van fiscale vrijstellingen voor mensen die zorg
arbeid verrichten. In plaats van een arbeidkosten
forfait dus een zorgforfait. 18 Een andere wellicht 
wat wilde variant is de introductie van een 'bejaar
denbijslag' voor kinderen die hun ouders verzor
gen, dit naar analogie van de kinderbijslag. '9 

Wat ook de praktische werkzaamheid van der
gelijke constructies is, in aile gevallen speelt de ver
derstrekkende vraag naar de gevolgen die het heeft 
om zorg te 'economiseren' tot een vorm van be
taalde arbeid. Geeft het verzorgden een groter 
gevoel van eigenwaarde of juist niet? Geeft het ver
zorgers meer arm slag, of juist meer verplichtingen? 
En welke voor- en nadelen heeft het op korte en 
lange termijn voor alle betrokkenen als we zorg 
onbetaalbaar blijven achten? 

Zorn en recht 
Zorg is niet aileen in termen van macht en arbeid 
besproken, maar ook in termen van recht. In het bij
zonder geldt dat in de traditie die poogt de ontwik
keling van verzorgingsstaten beter te begrijpen. 
Daar is zorg gethematiseerd als iets dat zich ontwik
keld heeft tot een grondrecht waar burgers in een 
geciviliseerde samenleving aanspraak op kunnen 
maken . Aard, omvang en vorm van de collectieve 
zorg zoals die in het kader van de verzorgingsstaat 
gestalte krijgt, zijn vervolgens thema van nadere 
beschouwing. 

De verzorgingsstaat heeft wortels die teruggaan 
naar periodes ver voor de introductie van de term 
rond 196o, zo is inmiddels genoegzaam beschre
ven. Wat wij nu verzorgingsstaat noemen, vindt 
zijn oorsprong in de collectivisering van onderlinge 
zorg die zich over een periode van eeuwen voltrok
ken heeft. Het is, om met De Swaan te spreken, de 
voorlopige uitkomst van een lang proces van versta
telijking van verzorgingsarrangementen. 20 Die 
voorlopige uitkomst bestaat uit een uitgebreid sys
teem van verzekerinaen tegen financiele gevolgen van 
ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid; en 

r8. Zie voor een pleidooi Van 

Lieshout 
en Van den Dungen ( 1993) . Ook het 
Convenant van de Zorg dat de 
AbvaKabo begin 1994 ontwikkelde en 
het Nationaal Zorg Plan van De Bruijn 
(Zie Straathof, 1993) ontvouwen 
gedachten in deze richting. 
19. ZieGreepenDaemen(r99o). 
2o. Zie De Swaan ( 1989) . 

een al even uitgebreid systeem van voorzieningen op 
het terrein van gezondheidszorg, welzijn, scholing 
en huisvesting. Deze verzekeringen en voorzienin
gen zijn gaandeweg onderdeel van het staatsbestel 
gaan uitmaken. Ze kregen daarbij een plaats naast 
de instellingen van de klassieke rechtsstaat die vei
ligheid, orde en structuur moesten garanderen en 
die sterk georienteerd waren op het recht. 

Individuele zorg kan op uiteenlopende manie
ren gecollectiviseerd worden. De kerkelijke is er 
een van. Wat opvalt is dat waar collectieve zorg 
kerkelijk georganiseerd werd, zoals dat lange tijd 
met de armenzorg het geval was, niemand duidelij
ke, geformaliseerde aanspraken op die zorg kon 
doen. De kerk bewoog zich binnen de giftecono
mie, haar zorg was charitas. Op het moment dat de 
kerkelijke organisatie plaats maakte voor een state
lijke, verschoof ook de manier waarop een voorzie
ning als armenzorg begrepen werd. Niet Ianger als 
een gunst, maar, naar analogie met de manier waar
op de verhouding tussen staat en burgers op andere 
terreinen geregeld was, in termen van recht. 

Recht is formeel. Het vraagt niet wie wat nodig 
heeft, of sterker nog, graag zou willen, maar het 
vraagt wie aan de vooraf opgestelde, in de wet ver
ankerde criteria voldoet. Net zo goed als het recht 
geacht wordt blind te straffen, zo is het ook blind als 
het aankomt op de verdeling van de voorzieningen 
van de verzorgingsstaat. Wat met het juridificeren 
van zorgaanspraken dan ook op de achtergrond 
raakte, was de vraag in welk gebrek de zorg eigen
lijk moest voorzien, wat hij moest bewerkstelligen, 
waar hij voor bedoeld was. 2 ' Niet de vraag naar het 
effect van een maatregel, maar die naar het correct 
toepassen van de regels gaat al vlug voorop staan. 
Aileen al het feit dat ze ooit wettelijk geregeld 
waren, leek voorzieningen en uitkeringen te veran
keren in een verder tijdloze, hogere morele waar
de. Ze werden een entiteit sui generis, een tijdloze 
en vanzelfsprekende verworvenheid. 

Oat voorzieningen en uitkeringen daarmee 
soms een dee! van hun instrull}entele karakter ver
loren, is goed te zien aan bet voorbeeld van de 

2 1. Sevenhuijsen ( 199 r a) wijst er 
bovendien op hoe de waarden die met 
het spreken in termen van recht ver
bonden zijn, autonomie, gelijkheid en 
wederkerigheid zijn, terwijl bij zorg 
andere waarden horen, zoals verant
woordelijkheid, goed doen, vriend
schap, vertrouwen en respect voor 
anderen. 
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studiefinanciering. Van een instrument om speci
fieke bevolkingsgroepen te Iaten studeren, is het 
geworden tot een algemeen recht voor studenten. 
Ook de instrumentele waarde van de kinderbijslag 
lijkt nog maar lastig bespreekbaar te maken. 
Dergelijke collectieve regelingen worden als recht 
opgevat. De historische situatie waaruit ze gegroeid 
zijn, is uit het zicht verdwenen. 

Een nadere analyse van wat de term 'zorg' in het 
woord 'verzorgingsstaat' precies aanduidt, zou er 
bij gebaat zijn om dit stollingsproces verder in kaart 
te brengen. Dan zal blijken dat zorg op een diffuse 
wijze en tot op zekere hoogte omgezet is in rech
ten. Veel vormen van zorg kunnen dan geplaatst 
worden tussen twee polen: zorg als formeel recht 
en zorg als oplossing van een specifiek probleem. 

Oat er gradaties tussen deze twee polen zijn, 
blijkt aileen al uit het feit dat er wachtlijsten zijn 
voor heel wat voorzieningen. Het 'recht op zorg' 
heeft in de praktijk allerminst een absolute beteke
nis. Slechts voor een beperkt aantal vormen van 
acute zorg bestaat een wettelijk verankerde 'leve
ringsplicht' bij een zorgaanbieder. Een recht veron
derstelt ook dat een aanspraak gehonoreerd wordt 
op het moment dat iemand aan bepaalde criteria 
voldoet. Ook in dat opzicht is er geen sprake van 
een recht in de klassieke individuele betekenis van 
het woord. In verplichte collectieve verzekeringen 
als de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bij
zondere Ziektekosten zijn wei rechten vastgelegd, 
maar de toekenning van zorg verschilt van wat 
gangbaar is bij bijvoorbeeld een reisverzekering. 
Wie op vakantie een fototoestel kwijtraakt, zal van 
zijn reisverzekering niet accepteren dat hij geen 
vergoeding krijgt met als argument dat zijn partner 
nog een goed functionerend fototoestel in de kast 
heeft liggen. Iemand met reuma die een beroep 
doet op de gezinsverzorging, vindt het vee! minder 
vreemd dat de gezinsverzorgster maar twee keer 
per week komt, met als argument dat de client een 
partner heeft die ook nog het een en ander aan de 
verzorging kan doen. In de strikte zin van het 
woord blijkt er dan ook geen individueel recht op 
zorg te gelden. Het sociale systeem wordt meege
wogen bij de uitvoering van de ZFW en AWBZ. 

De mate waarin iets als recht gepercipieerd 
wordt, verschilt bovendien per type zorg. 22 Wie de 
huidige maatschappelijke discussies over kinderop-

vang en in-vitro-fertilisaties volgt, kan constateren 
dat in het laatste geval veel vaker zonder nadere uit
leg verwezen wordt naar een 'recht' op zorg dan in 
het eerste geval. Medische zorg bij onvruchtbaar
heid gooit blijkbaar hogere ogen als 'recht' dan 
sociale zorg bij het opvoeden van kinderen. Om 
nog maar te zwijgen over zorg die de grenzen van 
de nationale staat te buiten gaan. In discussies daar
over klinkt de term recht nooit. Zo vall en er allerlei 
gradaties aan te wijzen in de mate waarin mensen 
bepaalde voorzieningen als een 'recht' beschou
wen. 

Het onderzoeken van de spanningsverhouding 
tussen zorg als formeel recht en zorg als het oplos
sen van specifieke problemen, brengt bovendien 
nog iets heel anders aan het Iicht. Zorgvoorzie
ningen waar mensen een 'recht' op kunnen doen 
gelden, stabiliseren. Wie in Nederland werkloos is, 
heeft 'recht op een uitkering'. Oat is verankerd in 
de wet. Als we echter even van deze formele regel 
afstappen om de vraag te stellen of daarmee de pro
blem en van de betreffende het beste worden opge
lost, komt de situatie er anders uit te zien. Sommige 
problem en wei: acuut geldgebrek. Andere pro hie
men echter niet: het isolement en het gebrek aan 
richting die bij vee! vormen van werkloosheid ho
ren. In termen van rechten of in termen van het 
oplossen van problemen over zorg praten, raakt 
dan ook niet aileen de verdeling van de zorg, maar 
ook de inhoud. 

Een dergelijk perspectief op de spanningsvolle ver
houding tussen zorg en recht begint gaandeweg 
gangbaar te worden waar het gaat om de inrichting 
van het stelsel van sociale zekerheid. Er kunnen 
echter verderliggende vragen gesteld worden. 
Neem, bijvoorbeeld, het debat dat zich de komende 
tijd gaat afspelen over de vraag welk recht ouderen 
op zorg hebben. Een van de aandachtspunten daar
bij wordt de vraag ten opzichte van wie die zorg 
eigenlijk geclaimd kan worden. Kunnen ouderen, 
behalve ten opzichte van de staat, bijvoorbeeld ook 
een recht op zorg jegens hun kinderen claimen? In 
Nederland zijn kinderen nu niet zorgplichtig jegens 
hun ouders. Elders is dat anders. Zo wordt in 
Duitsland bij de berekening van de eigen bijdrage 
van ouderen in een verzorgmgs- of verpleeghuis 
wei degelijk ook gekeken naar het inkomen en het 
vermogen van de kinderen. 

2 2. Zie ook Bernts (1991). 
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Ongetwijfeld komt ook in Nederland binnenkort 
de vraag op of het wettelijk moet worden geregeld 
dat ouders recht hebben op de zorg van hun kinde
ren. Het is daarbij de vraag hoe mensen, los van de 
wet, tegen een dergelijk recht aankijken. Zo blijkt, 
bij wijze van voorbeeld, uit aile onderzoek dat de 
meeste hulpbehoevende ouderen helemaal niet 
menen dat hun kinderen een zorgplicht hebben. 2 3 

Ze vinden wei dat ze zelf recht op zorg hebben, 
maar vinden dat die zorg door professionals gele
verd moet worden. Verzorgden willen zich vrij 
voelen binnen een zorgverhouding. Binnen een 
contractuele verhouding voelen ze zich dat, binnen 
een familiale verhouding dikwijls niet. 

De principiele vraag naar welk onderling zorg
betoon in redelijkheid aanwezig mag worden ver
ondersteld, is daarmee slechts aangestipt, want die 
geldt niet aileen voor de verhouding tussen kinde
ren en hun ouders, maar gaat verder. Het is in zijn 
algemeenheid een belangwekkende vraag welke 
partijen ten opzichte van wie een zorgplicht heb
ben. 24 Neem, als voorbeeld, de manier waarop de 
zorgplicht tussen burgers wettelijk vorm krijgt. 
Daar zitten onverwachte grilligheden in. Zo ken
nen partners die getrouwd zijn, een wettelijk ver
ankerde zorgplicht ten opzichte van elkaar. Die 
zorgplicht houdt volgens de regels voor de verhaal
plicht uit de Bijstandswet pas twaalf jaar na beeindi
ging van het huwelijk op. Sommige alimentaties 
!open Ianger. Ouders hebben een zorgplicht ten 
opzichte van hun kinderen. Op de meeste terreinen 
geldt die zorgplicht totdat de kinderen achttien jaar 
oud zijn, daarna zijn ze meerderjarig in de zin van 
de wet. Echter, in de zin van de Bijstandswet zijn 
ouders financieel zorgplichtig totdat kinderen 2 1 

jaar zijn. En in de zin van de Wet op de stu
diefinanciering zijn ouders zorgplichtig totdat kin
deren 2 7 jaar zijn. De ouderlijke zorgplicht wisselt 
dus met de wet. 

Er bestaan niet alleen plichten tussen burgers 
onderling, maar ook van burgers ten opzichte van 
het collectief. Zo is het Nederlandse Ieger geba
seerd op het bestaan van een dienstplicht. Naar ana
logie daarvan is zoiets als een zorgplicht denkbaar. 
ln Nederland kan die gedachte nog op vee! kritiek 
rekenen, elders ligt dat minder gevoelig. In 
Duitsland kent men bijvoorbeeld een vrijwillig 
sociaal jaar en Clinton oogstte onlangs vee! bijval 

2 3. Zie bijvoorbeeld Qureshi in 
Ungerson (ed.) ( 1990) en Duijnstee ( 1992). 
24. Interessante studies in dit opzicht 

voor zijn voorstel om studenten en afgestudeerden 
via maatschappelijk nuttig werk studiebeurzen af te 
Iaten betalen. 

Dergelijke plannen mogen in praktische zin mis
schien weinig verkieslijk zijn, ze bevatten wei een 
belangrijke principiele vraag die niet afgedaan kan 
worden met het idee dat verplichtingen uit den 
boze zijn. Vanuit een politiek-normatief perspectief 
bevatten deze voorstellen een interessante notie. 
Oat is het idee dat collectivisering van verzorgings
arrangementen niet vanzelfsprekend geld als tus
senschakel met zich meebrengt. Zorgaanspraken 
kunnen ook in natura en in de vorm van wederke
righeid vorm krijgen. Oat idee zal de komende 
jaren nog herhaaldelijk naar voren komen. 

Zora en sociaal-democratie 

Laten we voorzichtig de balans op gaan maken wat 
dit betekent voor de sociaal-democratie. Jarenlang 
zijn 'zorg' -verschijnselen besproken in termen van 
arbeid, macht en recht. Het zou echter zinvol zijn, 
zo zou je het betoog kunnen samenvatten, om de 
verschijnselen die tot nu arbeid, macht en recht 
heetten, in termen van 'zorg' te beschrijven. Het 
brengt nieuwe vragen met zich mee, zoals de vraag 
hoe 'arbeid' om te vormen tot iets zorgzaams, tot 
een manier waarop mensen voor elkaar, zichzelf en 
hun leefomgeving zorgen. Het brengt nieuwe sug
gesties naar voren, zoals het idee dat 'macht' op een 
zorgzame wijze gebruikt zou dienen te worden. En 
het verlegt discussies: 'recht' als een vorm van zorg 
zien, betekent dat de formele vraag wie er rechten 
heeft minder belangrijk wordt en dat de inhoudelij
ke vraag wordt waar eigenlijk voor gezorgd moet 
worden. 

Een dergelijke paradigmaverschuiving zal haar 
tijd nodig hebben. Voor de sociaal-democratie is 
dat op theoretisch niveau a! een lastige exercitie. Zorg 
past niet zo in de geijkte begrippen. Het oude lei
dende normatieve begrip in de sociaal-democratie, 
solidariteit, verwees primair naar grote collectie
ven (loonarbeiders, laagbetaalden, uitkeringsge
rechtigden, enzovoorts). Het nieuwe leidende 
begrip, burgerschap, verwijst primair naar indivi
duen in verschillende hoedanigheden. Solidariteit 
gaat vooral om duizendtallen, burgerschap om 
enkelingen, terwijl zorg gaat om tientallen. De 
sociaal-democratie heeft zich nooit zo gebogen over 

zijn onder meer De Regt (1985), Koot 
en Stegerhoek ( 1986), Holtmaat ( 1992) 
en Bussemaker (1993). 
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de vraag hoe tientallen zich tot elkaar zouden moe
ten verhouden. 

Niet aileen theoretisch valt er nog het een en 
ander te doen, ook in politiek-beleidsmatiB opzicht 
ligt er een opdracht. Nude scheiding tussen zorg en 
andere facetten van het Ieven gaandeweg minder 
samenvalt met de scheiding tussen vrouwen en 
mannen en de scheiding tussen prive en openbaar, 
zal zorg meer een onderwerp worden van publieke 
discussie . In Nederland staan we nog maar aan het 
begin van die ontwikkeling. Zorg in de brede bete
kenis van het woord is nog geen echt politiek-maat
schappelijk issue. In andere westerse Ianden is zorg 
al vee! meer onderwerp van expliciete maatschap
pelijke menings- en besluitvorming. In Engeland 
bijvoorbeeld bestaat er een vrij omvangrijke stroom 
aan overheidsdocumenten gericht op de vraag hoe 
zorg de komende jaren verder gestuurd moet wor
den. 2 5 Voor een dee! is dat verschil te verklaren 
door specifieke factoren binnen de Nederlandse 
bevolking. Zo zet de vergrijzing in Nederland later 
in dan in de meeste andere Europese Ianden, en zijn 
vrouwen hier minder in het arbeidsbestel opgeno
men dan elders. Ook het debat over de vraag ofkin
deren betaald verzorgd mogen worden, hebben we 
in Nederland daardoor relatief laat gevoerd. 26 De 
betrekkelijke afwezigheid van zorg als maatschap
pelijk issue heeft ook te maken met de Nederlandse 
politieke cultuur. Zo is in Nederland de aarzeling 
groot om een expliciet gezinsbeleid te voeren 2 7. 

Toch geven alleen al de dreigende zorgkloof en de 
steeds verder oplopende spanning tussen zorg en 
arbeid de overheid voldoende reden om een meer 
actieve rol te gaan spelen bij de totstandkoming van 
een modern gezins- en werkpatroon. 28 Er zal in 
toenemende mate een beroep op de overheid 
gedaan worden om de mogelijkheden te helpen 
scheppen waardoor zorgen een plaats kan krijgen in 
het Ieven van iedereen, naast andere activiteiten. In 
Nederland valt in dat opzicht te profiteren van de 
wet van de stimulerende achterstand. Waren we 
jarenlang het land met een in internationaal per
spectief gezien extreem laag aantal werkende vrou
wen, nu zijn we het land met een in internationaal 
perspectief gezien extreem hoog aantal part-time 

25. Zie bijvoorbeeld Department of 
Health ( 1989). 
26. Zie bijvoorbeeld de European 
Commision Network on Childcare 
(1993)· 
2 7. Zie voor een uitwerking van die 

werkenden - mannen en vrouwen. Daar ligt een 
kans. Sociaal-democratische beleidsontwikkeling 
client dat thema nadrukkelijker op te pakken dan tot 
op heden het geval is. 

De vraag hoe een meer uitgesproken zorgbeleid 
vorm kan krijgen, is bovendien een tactisch-politieke 
vraag voor de sociaal-democratie. Het is namelijk 
opvallend dater tot nog toe geen sprake lijkt te zijn 
van een soort nationale zorglobby. Uiteenlopende 
bewegingen en partijen ontwikkelen ideeen over 
zorg, zonder dater al sprake is van een synthese. Zo 
zijn de laatste jaren door verschillende geledingen 
in de vrouwenbeweging, door verschillende vak
bonden, door verschillende ouderenbonden, door 
belangcngroeperingen van gehandicapten en van 
chronische patienten, door de Emancipatieraad, de 
Nederlandse Gezinsraad en de Raad voor het 
Jeugdbeleid gedachten geformuleerd over de plaats 
van zorg in de samenleving die tot op grote hoogte 
convergeren, maar die nog nauwelijks met elkaar in 
verband gebracht zijn. 

Verder bestaat er nog een partijpolitiek perspec
tief. Een decennium geleden leek het erop dat het 
CDA het terrein van het onderlinge hulpbetoon en 
de informele verhoudingen monopoliseerde. Zo
wel vanuit liberale als vanuit sociaal-democratische 
hoek werd er niet vee] meer tegenover gezet dan 
een wat meesmuilende veroordeling van de sterke 
nadruk die het CDA op mantelzorg legde. Dat was 
geen sterke politieke strategie, maar de schade 
bleef beperkt omdat het CDA zelf dit terrein gaan
deweg steeds meer verliet. Van een ideologisch 
sterk op informele zorgverlening georienteerde 
partij werd het c DA in zijn politieke praktijk vooral 
een neutrale middenpartij met een weinig gearticu
leerd normatief perspectief. Het terrein van de 
informele verhoudingen lijkt in partijpolitieke zin 
nu slechts een expliciete prioriteit bij de kleine con
fessionele partijen. Zo kon het gebeuren dat toen er 
twee jaar geleden eindelijk een debat in de kamer 
plaatsvond over de vraag of er een wettelijke rege
ling voor zorgverlof zou moeten komen, aileen de 
s G P zich manifesteerde als een expliciete pleitbe
zorger van deze gedachte. De grote partijen kwa
men niet verder dan de uitspraak dat ze zouden vol-

noodzaak Pessers ( 1992) en Frinking 
( 1993)· • 
2 8. Zie voor pleidooien die in een ver· 
gelijkbare richting gaan, onder meer 
Langeveld ( 1985) en Dalley ( 1988) . 
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gen wat de sociale partners op dit gebied de komen
de jaren zouden regelen. Op een vergelijkbare wei
nig visionaire wijze hebben deze partijen zich opge
steld toen het debat in de kamer werd gevoerd over 
de vraag of het vak 'verzorging' onderdeel moest 
worden van de basisvorming. Pragmatische eerder 
dan principiele overwegingen hebben toen - op het 
nippertje - geresulteerd in een voorzichtig positief 
antwoord. 

Er zijn - zo heb ik will en aangeven - voldoende 
argumenten het terrein van de zorg expliciet tot 
politiek-normatief vraagstulc te verheffen. ln een 
samenleving waarin onderlinge zorg nog wel voor 
zich spreekt, maar de vorm waarin en voorwaarden 
waaronder die verleend wordt steeds minder voor 
zich spreken, past een actieve houding. 

Literatuur 
Benner, P., J. Wrubel, The primacy '!f caring. Stress and coping in 

health and il/ness. Addison-Wesley, Menlo Park, 1989. 
Bernts, T., Leven zonder zorg. Oordelen over risico 's, rechtvaardig

heid en solidariteit in de gezondheidszorg. Swets & Zeitlinger, 
Lisse, 1 99 1 • 

Boltanski L., L 'amour et Ia justice com me competences. Editions 
Metailie, Paris, 1990. 

Bos, G. van den, Zorgen van en voor chronisch zieken. Bohn, 
Scheltema & Holkema, Utrecht, 1989 . 

Brinkgreve, C., De belasting van de bevrijding. SuN, Nijmegen, 
1988. 

Bruijn, J. de, Hoar werk. vrouwenarbeid en arbeidssociologie in his
torisch en emancipatorisch perspectiif. SUA, Amsterdam, 
1989. 

Bussemaker J., Betwiste ze!fstandigheid. lndividualisering, sekse en 
verzorgingsstaat. sUA, Amsterdam, 1 99 3. 

Close, P. (ed.), The state and caring. Macmillan, Houndsmills, 
1992. 

Culpitt, I., Welfare and citizenship. Bo/ond the crisis '!f the welfare 
state? Sage, London, 199 2. 

Daalen, R. van, 'Van "lekker schoon" tot "schoon genoef. 
Veranderingen in de schoonmaak van het prive-huis , in: 
Huishoudstudies, 3, 199 3, 3, 1 o- 1 8. 

Dalley, G. Ideologies '!f caring. Rethinking community and col/ecti
vism. Macmillan, London, 1988. 

Department of Health, Caringjor people. Community care in the 
next decade and beyond. H M so, London, 1 9 8 9. 

Doyal, L., I. Gough, A theory '!fhuman need. Macmillan, 
London, 1991. 

Duijnstee, M., De belasting van Jamilieleden van dementerenden. 
Intro, Nijkerk, 1992. 

Eisdorfer, C. , D. Kessler, A. Spector (eds.), Caringjor the 
elderly. Reshaping health policy. John Hopkins, Baltimore, 
1989. 

Esping-Andersen, G., J. Kolberg, 'Decommodification and 
work absence in the welfare state', in: J. Kolberg (ed.), 
Between work and social citizenship. Sharpe, New York, 
1992, 

European Commision Network on Childcare, Employment, 
equality and caringjor children. Annual Report. Brussel, 
1993· 

Felling, A., A. Fiselier, M van der Poe!, Prima ire relaties en 
sociale steun. Achteraronden van de behoifte aan steun, de aard 
en omvang van iriformele steunverlening en daarbij opgedane 
ervarinnen . ITS, Nijmegen, 1991. 

Frinking, G., 'Gezinsbeleid in de jaren negentig', in: jeugd en 
Samenleving, 1993, 11, 594-603. 

Ginsburg, N., Divisions '!f welfare. A critical introduction to compa
rative social analysis. Sage, London, 199 2. 

Graham, F., 'The concept of caring in feminist research: the 
case of domestic service ', in: Sociology, 25, 1991, 1, 61 -
78. 

Grant, G., M. Nolan, 'Informal carers: sources and concomi
tants of satisfaction', in: Health and Social Care, 1, 1 99 3, 3, 
147- 159· 

Greep, J., K. Daemen, 'Naar een bejaardenbijslag' , in: Het 
Ziekenhuis, 14, 1990, 596-597. 

Heiligers, P., Zorg en arbeid: vrouwen in twee were/den. Verschil/en 
in de oriiintatie op arbeid. 1 so R, Utrecht, 1992. 

Hicks, C., Who cares. Looking '!fter people at home. Virago, 
London, 1989 . 

Hochschild, A., The second shift. Working parents and the revolu
tion at home. Viking Penguin, New York, 1989. 

Holtmaat, R., Met zorg een recht. Een analyse van het politiek-juri
disch vertoog over bijstandsrecht. Tjeenk Willink, Zwolle, 
1992. 

James, N., 'Care = organisation+ physical labour+ emotional 
labour', in: Sociology '!fhealth and il/ness, 14, 199 2, 4, 488-

509. 
Knijn, T., A. van Nunen, A. van der Avort, 'Zorgend vader

schap', in: Amsterdams Sociologisch Tijdschr!fi, 2o, 1994, 3, 
70 · 96. 

Komter, A., De macht van de vanze!fsprekendheid in relaties tussen 
vrouwen en mannen. vuGA, Den Haag, 1985. · 

Komter, A., 'Lof der zorgzaamheid', in: Psychologie en 
Maatschappij, 47, 1989,2, 116- I)O. 

Komter, A., 'De psychologic van de gift. Over geven, verge
ven en vergif, in: Psychologie en Maatschappij, 17, 1993, 4, 
306-318. 

Koot, T., N. Stegerhoek, Zorgzame samenleving tussen recht en 
rui/.HRWB,DenHaag, 1986. 

K wekkeboom, M., Het Iicht onder de korenmaat . lriformele zorg
verlening in Nederland. VUGA, Den Haag, 1990. 

Lackzo, F., S. Noden, 'Combining paid work with eldercare: the 
implications for social policy ', in: Health and Social Care, 
1993,2,81 -89. 

Langeveld, H., Binding in vrijheid. Een studie naar toekomstige 
gezinnen, relaties en hulpverlening. s CP/s D u, Den Haag, 
1985. 

Lewis, J., B. Meredith, Daughters who care. Daughters caringjor 
their mothers at home. Routledge, London, 1988. 

Lieshout, P. van, A. van den Dungen, 'Verzorgingsverlof ook 
verantwoordelijkheid van werkgever', in: NRC, 28 sept. 
1993· 

Lippe, T. van der, 'De verdeling van huishoudelijk en betaald 
werk in Nederland', in: Mens en Maatschappij, 67, 1992, 2, 
I 29- 139. 

Manschot, H., Levenskunst '!flijfsbehoud. Een humanistische kritiek 
op het beginsel van autonomie in de gezondheidszorg. 
Universiteit voor Humanistiek, Utrecht, 1992. 

Mol, A. , 'Het geval gezondheidszorg', in: F. Geraedts en L. 
de J ong (red.), Ergo Cog ito I. Historische Uitgeverij, 
Groningen, 1988. 

Mol, A., P. van Lieshout, Ziek is het woord niet. Medicalisering, 
normalisering en de veranderende tao/ van huisartsgeneeskunde en 
geestelijkegezondheidszorgl94>-198s. SUN, Nijmegen, 
1989. 

261 



262 
s&..o61995 

Mootz, M. , ' lnformele zorg' , in: SCP, Sociale en Culturele 
Verkenninaen 1993. scP/vuGA, Den Haag, 1993 . 

Pessers, D., 'Zorgarbeid en gezinspolitiek', in: Nemesis, 1992, 
5, I -2 . 

Qureshi, H., A. Walker, The carina relationship. Macmillan, 
Basingstoke, 1989. 

Regt, A. de, 'Onderhoudsplicht en verhaal van steun 191 2-
1965', in: Socioloaisch Tijdschr!ft, 1 2, 1985, 3, 405-445. 

Rothenberg, R., J. Kaplan, 'Chronic disease in the 199os', in: 
Annual Review'![Public Health, 11, 1990, 267 -296 . 

Ruwa~rd, D. e.a., Volksaezondheid Toekomst Verkennin9. 
De aezondheidstoestand van de Nederlandse bevolkin9 in de 
periode 19)0-20 10. sou, Den Haag, 1993. 

Schaapveld, K. e.a., Settin9 priorities in prevention, Leiden, 
NIPG-TNO, 1990. 

Sevenhuijsen, S., 'Justice, moral reasoning and the politics of 
child custody', in: E. Meehan and S. Sevenhuijsen (eds.), 
Equality, politics and sender. Sage, London, I 99 I a, 8 8- I 0 3. 

Sevenhuijsen, S. (ed.), Gender, care and justice in feminist political 
theory. Working paper. Ruu , Utrecht, 1991b. 

Straathof, M., 'Minder werken , meer zorgen . Nationaal zorg
plan om vrouwen te ontlasten', in : Opzij, maart 1993,46-
50. 

Stuurgroep Toekomstscenario 's Gezondheidszorg, Chronische 
z iekten in het jaar 200) . Scenario's voor beleid. Bohn Stafleu 
van Loghum, Houten, 1992a. 

Stuurgroep Toekomstscenario 's Gezondheidszorg, Ouderen in 
het jaar 2oos. Gezondheid en zora . Bohn Stafleu van 
Loghum, Houten, 1992b. 

Stuurgroep Toekomstscenario's Gezondheidszorg, De invloed 
van de bevolkinasontwikkelinB op ziektelast en zaravoorzienin

aen. Jan van Arkel, Utrecht, 1992c. 
Swaan, A. de ., Zorn en de stoat. Bert Bakker , Amsterdam, 

1989 . 
Swanson, K., 'Empirical development of a middle range theo

ry of caring', in: Nursina research, 40, 1991, 3, 161-166 
Tjadens, F., C. Woldringh, lriformele zorn in Nederland. 

Zelfzoraproblemen, behoifte aan zorn en praktisch-instrumentele 
onderlinae hulp. IT S, Nijmegen, 1989 . 

Tronto, J. , Moral boundaries. A political araumentjor an ethic'![ 
care. Routledge , New York, 199 3. 

Ungerson , C., Policy is Personal. Sex, sender and iriformal care . 
Tavistock, London, 1 9 8 7. 

Ungerson, C. (ed.), Gender and carin9. Work and welfare in 
Britain and Scandinavia . Harverster Wheatsheaf, New 
York, 1990. 

Unie KBO, Verzorainasverl'!f Een verkennin9 door hetland der 
levenden om te komen tot een menswaardi9 sterven . . . Unie K'BO, 

Den Bosch, 1992. 
Walmsley, J., ' It's not what you do but who you are: caring 

roles and caring relationships', in: J . Walmsley e.a. (eds.), 
Health, welfare and practice. Sage, London, 1993. 

-

Op1 : 
dings! 
thana! 
Lijkb( 
Het 
voorg 
regeli 
Iaten · 
geenc 
nieu¥. 
on dan 
lang i! 
voor 
thana! 
gelijko 
ZOU 2 

wordt 
het c 1 

reiker 
zonde 
dicap1 
pen v 
gaand 
den v; 
zelfm, 
ter C 
schap1 
zich i 
lev em 
rieen 
te pas. 
sche F 
wij 01 

reeds 
den . 2 

inhow 
op eu· 
294 v 
norrno 
treffe1 
er spr 
WvS) 
arts v 




