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SAMENVATTING
1
 

Het boeiende aan zorg als ethiek en als publieke moraal is haar vermogen een 

beroep op ons te doen, ons over te halen en ons te prikkelen. Het is een 

moeilijk vorm te geven maar onmogelijk te negeren concept: We hebben 

allemaal op een zeker moment zorg nodig, sommige mensen moeten 

onevenredig veel zorgen, en weer anderen vermijden het tot elke prijs zorg te 

bieden of erover na te denken. Er is geen consensus over wat het precies is of 

behelst, en toch wordt het voortdurend genoemd op politieke podia, gebruikt 

in voorstellen voor maatschappelijke hervorming en eindeloos uitgemolken 

in de reclame. Het is een concept dat ons in beweging brengt – het doet 

denken aan iets oermenselijks, lijkt tegelijkertijd iets utopisch en ideaals te 

beloven en is ook vaak het terrein van bittere teleurstelling.  

Hoe zorg ons precies in beweging brengt is het onderwerp van dit boek. Ik 

wil weten hoe zorg ons beweegt – of, in filosofische termen, hoe het ons 

motiveert. Ik beweer dat zorgen inhoudt genoodzaakt te zijn zorg te bieden. 

Zodra we een roep om hulp of een vraag om zorg horen, brengt dat ons 

onvermijdelijk in beweging ( zelfs als we ervoor kiezen het te negeren). Het 

is onontkoombaar de zorgvraag te beantwoorden. Wanneer ik ‘genoodzaakt 

zijn’ zeg bedoel ik daarmee: dat het in de aard van zorgen besloten ligt dat 

we het doen, in die zin dat we niet anders kunnen of willen; dat zorg iets 

dwingends of onweerstaanbaars heeft, dat ons in een onvermijdelijke 

verhouding tot het onderwerp van zorg plaatst. 

Mijn focus op motivatie betekent niet dat het uitsluitend over de werking van 

het innerlijk leven van individuen gaat. Integendeel, ik beweer juist dat 

zorgen staat voor een type reactie op wat ik ’dwingende’ redenen tot 

handelen noem. Zorgen als motivatie heeft zowel een interne als een externe 

bron. Enerzijds wordt zorgen direct opgeroepen door situaties en 

omstandigheden buiten onszelf: we kunnen tot zorgen worden gedwongen 

door iemands lijden of kwetsbaarheid, of diens schattigheid of 

aantrekkelijkheid. Maar anderzijds kan het iets zijn dat we ondanks onszelf 

doen, of vanwege onszelf, of vanwege intrinsieke eigenschappen van de 

persoon voor wie we zorgen; het kan vrijwillig, onvrijwillig of zelfs uit 

plichtsgevoel gebeuren. Kortom, ik beweer dat zorgen die uiterst 

tegenstrijdige (maar uiterst alledaagse) ervaring inhoudt ‘uit vrije wil 

beperkt’ en ‘vrijwillig gebonden’ te zijn. Zorg doet iets met ons; het beweegt 

ons, het zet ons aan tot handelen, het raakt ons en het trekt aan ons – en vaak 
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is daar onze bewuste en doelgerichte participatie niet eens bij nodig. Zorgen 

is in deze zin ‘noodzakelijk’ – het is een beweegreden waartegen we geen 

“nee” kunnen zeggen (en zelfs als we wel “nee” zeggen moeten we de 

beweegreden weigeren of ontkennen, waarmee we het als beweegreden 

erkennen). 

Maar tegelijkertijd is zorgen normatief: het kan voldoende of passend zijn en 

onvoldoende of niet-passend. Deze afgedwongen activiteit vereist dus ook 

nog zorgvuldige analyse hoe en onder welke voorwaarden we zorg bieden en 

of wat we doen wel het beste is, of onder de gegeven omstandigheden het 

best mogelijke. Dit dwingende ding moet door ons bekrachtigd of bevestigd 

worden; bij de uitvoering ervan moeten we ons praktische verstand gebruiken 

en onze ervaring en oordeelsvermogen inzetten. Samengevat, de motivatie tot 

zorgen bevat dus een stel mogelijke tegenspraken of spanningen tussen 

tussen tegenovergestelde tendenzen, en ik betoog dat temidden van deze 

spanningen de dynamische en unieke kwaliteiten van zorg te vinden zijn. In 

dit boek verken ik deze spanningen en beschrijf ik de naar mijn mening beste 

manier om ze uit te drukken. Maar allereerst, wat is zorgethiek? 

Zorgethiek 

Zorgethiek bestaat uit een bonte verzameling ethische perspectieven met een 

aantal gemeenschappelijke eigenschappen. Het zijn ten eerste filosofische 

en/of ethische replieken op Carol Gilligans psycho-analytische beschouwing 

uit de jaren tachtig van houdingen ten opzichte van morele dilemma’s die 

zich niet alleen baseerden op rechtvaardigheid als het hoogste goed. Ten 

tweede benadrukt zorgethiek een drievoudige karakteristiek van zorg: 

context, relationaliteit en gevoel. En ten derde is zorgethiek particularistisch. 

In de jaren tachtig was Gilligans psychoanalytische onderzoek naar de 

reacties van vrouwen op morele dilemma’s verantwoordelijk voor een 

nieuwe trend in feministisch onderzoek, naar wat Gilligan een 

onderscheidende morele richting noemde, een ‘ander geluid’, waarnaar ze 

verwijst als het zorgperspectief. Het zorgperspectief in de ethiek houdt in het 

zichzelf zien als verbonden met anderen in een netwerk van verschillende 

relaties. En het ‘geluid’ is dat van zorg en verantwoordelijkheid, van 

betrokkenheid en verbinding met anderen: een verschuiving in de morele 

vraagstelling van “Wat is rechtvaardig?” naar “Hoe reageer ik?” (Gilligan, 

1987, 23). 
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Sommige zorgethici (bijv. Sara Ruddick) hebben bepleit dat zorg en 

rechtvaardigheid volledig verschillende en onverenigbare morele richtingen 

zijn; andere zorgethici (Alison Jagger bijv.) stellen dat zorg en 

rechtvaardigheid beide nodig zijn om in complexe en onderling afhankelijke 

menselijke relaties eerlijkheid te bereiken. Wat zorgethiek toevoegt aan 

ethiek is een nieuw type motivatie in het morele discours. De morele actor 

streeft niet meer alleen naar een eerlijke of rechtvaardige uitkomst van een 

moreel dilemma, maar ook naar een zorgende; een uitkomst die bijdraagt aan 

de voorspoed of het welzijn van anderen; een uitkomst die is afgestemd op de 

individuele wensen en noden van de verzorgde(n).  

Herta Nagel-Docekal (1977, 110) stelt dat zorg binnen de zorgethiek meestal 

wordt gedefinieerd aan de hand van deze drie kenmerken: het is 

contextgevoelig, het is relatiegestuurd en het wordt beheerst door gevoelens. 

De gevoeligheid voor context binnen de zorgethiek is afgeleid van de traditie 

van de ‘gesitueerde kennis’ in de kritische feministische 

wetenschapsfilosofie.
2
 In deze traditie, uitgedragen door feministes als Donna 

Haraway, Sandra Harding, Seyla Benhabib, Lorraine Code en Claudia Card, 

wordt kennis beschouwd als iets dat in specifieke contexten wordt gemaakt 

en begrepen. Zij nemen nadrukkelijk afstand van het idee van een ‘neutraal 

standpunt’ dat universele en niet-contextuele kennis zou opleveren. En zo is 

de vraag niet wat gekend wordt maar wie kent. Vanuit de zorgethiek valt 

Gilligans vraag “Hoe reageer ik?” bijvoorbeeld in deze gesitueerde 

benadering.  

Nagel-Docekals tweede kenmerk van zorg, dat die relatiegestuurd is, is een 

zeer basaal uitgangspunt van zorgethiek. De hele zorgethiek gaat over relaties 

met anderen.
3
 Sommige zorgethici richten zich op het aspect menselijkheid 

en definiëren menselijkheid in termen van kwetsbaarheid en feilbaarheid 

(zorgethici als Marian Verkerk en Henk Manschot, en andere nederlandse 

zorgethici).
4
 Andere zorgethici richten zich meer op waarneming en ‘hoe het 

met de ander is’. Dit kan over behoeftigheid en kwetsbaarheid gaan, maar 

ook over vreugde. De verzorgende herkent en verheugt zich in de blijdschap 

van de ander, trekt zich diens noden aan en ontfermt zich erover, en is zich 

ook bewust van en gevoelig voor de “broosheid en sterfelijkheid van het 

menselijk bestaan” (Ricoeur geciteerd in Verkerk 1994, 64).  

Nagel-Docekals derde kenmerk van zorg is dat het wordt ‘beheerst door 

gevoelens’. (Echter, meer politiek-georiënteerde zorgethici als Joan Tronto, 

Selma Sevenhuijsen and Jagger houden zich niet bezig met deze nadruk op 

gevoel. Zij richten zich veeleer op de notie van een competente 
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taakuitvoering en instrumenteel ontwerp.) Gevoelens, of neigingen
5
, spelen 

een unieke rol in ‘personalistische’ of affectieve zorgethiek: neigingen zijn de 

instrumenten waarmee zorg wordt uitgedrukt en waarmee informatie over de 

verzorgde wordt verzameld. Alle welwillende neigingen (medeleven, 

bezorgdheid, sympathie, empathie en vertrouwen) zijn betrokken bij het 

verzamelen van informatie en het uitdrukken van de gevoelde zorg.  

De derde eigenschap van zorg is haar ‘particulariteit’. Deze eigenschap vloeit 

logisch voort uit het prioriteren van zorgmotivatie, contextualiteit, 

relationaliteit en neigingen. Particularistische ethiek is een grondig 

gecontextualiseerde en beschrijvende opvatting van waar iemand is, hier en 

nu, en vereist dus een verregaand onderzoek naar de positie van de ander. Het 

is een standpunt van het individu zoals hij op dat bepaalde moment is, met 

zijn eigen noden, verlangens en mogelijkheden, zijn eigen geschiedenis en 

levensvisie. Elk geval moet zonodig op zijn eigen waarde wordt beoordeeld, 

en dat vergt een uitzonderlijke mate van openheid van geest van de 

verzorgende. En niet alleen openheid, maar een goedbedoelende of 

welwillende bereidheid om waar te nemen en het vermogen onafhankelijk 

van de eigen voorkeuren te oordelen. Immers, wat goed is voor het welzijn 

van de een hoeft dat niet te zijn voor de ander. 

Dit zijn, in het kort de belangrijkste eigenschappen van zorgethiek in het 

algemeen, en personalistische zorgethiek in het bijzonder. Dit boek richt zich 

op motivatie. Ik betoog dat het bij zorgen gaat om een combinatie van 

gedwongen worden en het toch vrijwillig doen, omdat het is wat we moeten 

doen. Maar eerst geef ik nog een praktijkvoorbeeld. Dit voorbeeld laat zien 

wat ik als de grootste uitdaging voor zorgethiek beschouw, namelijk om hen 

die het een zorg zal zijn te bewegen tot zorg.  

Praktijkvoorbeeld 

Na twee jaar huwelijk verhuisden Pim en zijn vrouw van Amsterdam naar 

Abcoude, en anderhalf jaar later werd hun zoon Sam geboren. 

“Ik schaam me om het toe te geven, maar het ouderschap valt me ontzettend 

zwaar. Ik ben erg blij met m’n zoontje en heb geen minuut spijt van mijn keuze voor 

een kind, maar dat het zo slopend zou zijn, had ik nooit verwacht. De eerste negen 

maanden gaf m’n vrouw borstvoeding en kon ik ’s nachts en ’s ochtends dus redelijk 

slapen. Maar daarna zouden we de zorg gelijk verdelen. En dat viel me niet mee, 

ondanks dat Sam drie dagen per week naar de crèche gaat en ik maar één dag full time 

voor hem zorg. 
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“Naarmate de maanden verstreken, voelde ik de vermoeidheid steeds meer 

toeslaan. Als ik wist dat ik de volgende dag voor Sam moest zorgen, zag ik daar als 

een berg tegenop. Niet om hem, maar om alles eromheen. Het vroege opstaan, 

verschonen, aankleden, flesje maken, boterham smeren, naar bed brengen, met 

gespitste oren voorzichtig een telefoontje plegen, stofzuigen, mail checken en ja hoor, 

was ie al weer wakker. Aankleden, weer een fles, weer een boterham, boodschappen 

doen, spelen, middagslaapje. Daarna begonnen de moeilijkste uren van de dag. Om 

half zes was ik kapot en blij dat mijn vrouw thuiskwam om de zaak over te nemen. 

Maar ja, dan moest hij nog warm eten, yoghurt, in bad en naar bed. En dat steeds maar 

weer opnieuw. 

“Ik werd er gek van dat ik nooit meer ongestoord mijn eigen gang kon gaan. 

Dat al mijn activiteiten vantevoren gepland moesten worden en ik amper nog tijd had 

om iets voor mezelf te doen. Ik geef eerlijk toe dat ik het daar erg moeilijk mee heb. 

De laatste tijd voel ik me verre van fit en heb regelmatig last van huiduitslag. Ik ben 

ook vaker ziek thuis dan vroeger. Ik vraag me af hoe mijn vrouw het allemaal voor 

elkaar krijgt. Zij heeft ook een drukke baan in de reclame, vindt nog tijd om drie keer 

in de week te sporten en vouwt ’s avonds fluitend de was op. Het lijkt wel of ze alles 

aankan.” 

Dit praktijkvoorbeeld is afkomstig uit een artikel in de Volkskrant (Magazine 

19 Februari 2005: 22 - 26) getiteld “De jonge vader is een beetje moe”, en 

betreft een “nieuw” verschijnsel: de mannelijke variant van de postnatale 

depressie. Het verschijnsel heeft te maken met een recente en stijgende trend 

in Nederland van mannen die relatief laat in hun leven kinderen krijgen – na 

hun veertigste – en die moeite hebben zich te schikken in hun nieuwe rol. Het 

artikel schrijft de problemen die de mannen ondervinden met hun zorgtaken 

toe aan een discrepantie tussen cognitie en emotie: rationeel denken ze dat ze 

gelijkwaardig zouden moeten kunnen deelnemen aan de zorg voor de 

kinderen en het huishouden, maar hun gedrag laat iets heel anders zien.  

Drie oplossingen voor Pims dilemma 

Wat kunnen we zeggen over wat Pim zelf erkent als zijn onvermogen tot 

zorg? Ten eerste, we moeten Pim eerlijk nageven dat hij weet dat zijn gedrag 

– zijn weerzin tegen de verantwoordelijkheid voor een dag zorg, en zijn 

moeite en onbehagen – tekortschiet. Hij vergelijkt zich met zijn vrouw en ziet 

dat zijn bijdrage aan de zorgtaken in geen verhouding staan tot haar energie 

en consistentie; kortom, in tegenstelling tot wat ze hadden afgesproken, 

neemt zij het leeuwendeel van de verantwoordelijkheid voor de zorg voor 

Sam. Duidelijk afwezig in zijn visie is echter wat hij aan deze situatie zou 

kunnen doen. Hij ziet dat zijn vrouw een soort zorgdrang heeft die hij 

klaarblijkelijk mist. Waar zou Pim zijn drang vandaan kunnen halen?  
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Ten tweede; Pim lijkt te weten wat hij zou moeten doen, maar hij lijkt niet in 

staat dat ook te willen doen. Wat ontbreekt er aan zijn morele perceptie? 

Kennis of erkenning is het niet – hij weet dat hij zou moeten zorgen. Maar 

waarom kan hij het niet, en lijdt hij daaronder?  

De eerste oplossing ontleen ik aan Nel Noddings, een van de grondleggers 

van de personalistische zorgethiek. Noddings’ kernvraag is “hoe de ander 

moreel tegemoet te treden” en de motivatie om dit te doen is het zoeken naar 

de ideale zorgrelatie die we allemaal eens kenden, de moeder-

kindverhouding. We zoeken deze verhouding niet alleen – we willen in de 

zorgverhouding blijven en het ideaalbeeld van onszelf als zorgend persoon 

versterken” (Noddings, 1984, 5). Noddings omschrijft zorgen als het iemand 

helpen te groeien en zich te ontplooien. En de enige manier om te weten wat 

je als verzorgende moet doen is “de werkelijkheid van de ander bevatten”. 

Deze uitdrukking, “andermans werkelijkheid bevatten” wordt door Noddings 

in het hele boek gebruikt en betekent “andermans werkelijkheid als 

mogelijkheid op je nemen en als werkelijkheid gaan ervaren en beseffen dat 

je dienovereenkomstig moet handelen” (Noddings, 1984, 16). Met andere 

woorden, zegt Noddings, het begrip van andermans realiteit is in feite “je 

gedreven voelen te handelen alsof ik voor mezelf handel, maar dan voor een 

ander”. (Dit klinkt misschien wat verwarrend. Ik herformuleer het als volgt: 

‘Ik heb het gevoel dat ik iets voor mezelf doe maar het is niet mijn handeling; 

het is die van de ander’).  

Zo heeft ‘mogelijkheid’, in de uitdrukking “andermans mogelijkheid op je 

nemen”, een zeer specifieke betekenis. Het heeft iets dwingends: je wordt 

gedwongen andermans werkelijkheid (situatie, positie, dilemma, standpunt) 

te bevatten. Belangrijk is hier de notie dat men niet alleen iemands 

werkelijkheid kan bevatten, maar dat dit begrip een direct resultaat heeft – 

het besef dat je overeenkomstig die werkelijkheid moet handelen. Wat 

gebeurt er als je “andermans werkelijkheid bevat”? Deze andere perceptie 

beïnvloedt je; net zoals je eigen werkelijkheid (je situatie, je zintuiglijke 

waarneming) invloed heeft. Zodra de werkelijkheid van de ander in je 

bewustzijn is toegelaten kun je die netzomin negeren als je eigen 

werkelijkheid (tenminste, niet zonder dit begrip met enige moeite te 

onderdrukken of in te perken). Dit bevatten is bepaald geen gegeven. Het 

vergt inspanning. Noddings noemt het een ”strijd” met als doel “het 

ondraaglijke te elimineren, de pijn te verminderen, en de droom waar te 

maken” (Noddings, 1984, 14). In de notie van bevatten ligt de drang voor de 

ander te zorgen besloten – begrip leidt onvermijdelijk tot de behoefte in te 
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grijpen in andermans leven (net zoals je in je eigen leven zou doen). Dit 

bedoelt ze allemaal met zorgen.  

Noddings zorgtheorie begint vanuit een onbaatzuchtig perspectief. Het idee is 

“de werkelijkheid van de ander waar te nemen” en het bewustzijn van het 

zelf daarvoor op te schorten. Noddings wil de ander ‘ontvangen’. Dit is 

duidelijk iets anders dan empathie, waarbij ik mijzelf op de ander projecteer 

door vereenzelviging met en begrip voor diens situatie, gevoelens en 

motieven. Voor Noddings is empathie een te indirecte ervaring van de 

ervaring van de ander. Noddings wil het zelf niet aanwezig hebben in de 

perceptie van de ander.  

Dit is een belangrijk maar controversieel punt in zorgethiek. De ander zo 

volledig mogelijk waarnemen is een nobel streven in elke ethiek. Hoe dit te 

bereiken? Op een bepaalde manier komt Noddings’ opzijzetten van het zelf 

overeen met oudere en meer gevestigde noties van het “belangeloze belang”. 

Dit Stoicijnse concept wordt gebruikt om degene die het goede nastreeft in 

staat te stellen dat de doen – onafhankelijk van neigingen. Goede daden 

worden niet gedaan ten bate van degene die ze doet, maar omdat ze goed zijn. 

Ook Kant verwijst naar dit belangeloze belang in zijn Doctrine of Virtue 

(“praktische liefde” of “liefdadigheid”) (Kant, 1991, 244). In tegenstelling tot 

Kant streven zorgethici het loslaten van het zelf niet na omdat neigingen niet 

moreel zouden kunnen zijn. Zorgethici willen het zelf opschorten omdat het 

zich tussen de verzorgende en de verzorgde dringt. Bijvoorbeeld Vrinda 

Dalmiya is het met Noddings eens dat de noden van de ander alleen 

waargenomen kunnen worden door een zelf dat op dat moment niet met 

zichzelf of zijn eigen neigingen bezig is.  

Aan de ene kant staat het idee van het opschorten van het zelf tegen – 

waarom zou ik mijn vermogen tot oordelen en nadenken uitschakelen als ik 

zorg? Aan de andere kant denk ik dat Noddings een essentieel element van 

het zorgen te pakken heeft: namelijk dat het noodzakelijk is onze eigen 

voorkeuren op te bergen, hoe kortstondig ook, om te kunnen zien wat de 

ander nodig heeft, te begrijpen wat er van ons als verzorgers wordt gevraagd. 

Een tijdelijke verschuiving van belangen, een kijkje door de ogen van de 

ander, een doorvoeld begrip van wat de ander ervaart en wat diens noden 

zijn. Dit kan hooguit kortstondig (als het al kan – kunnen we ooit andermans 

pijn meemaken?). En dan moeten onze vermogens tot oordelen en nadenken 

weer hun plaats op de voorgrond van ons bewustzijn kunnen innemen.  

Al met al ben ik geneigd te zeggen dat Pim precies moet doen wat Noddings 

noodzakelijk acht om te kunnen zorgen: hij moet op zo’n manier Sams 
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‘realiteit bevatten’ dat het de zijne wordt. Hij moet zijn eigen neigingen opzij 

zetten en voelen hoe het is om voor een ander te handelen. Ik zou zeggen dat 

één van Pims problemen nu precies is dat zijn eigen verwachtingen bij de 

morele afweging veel te veel gewicht in de schaal leggen – hoewel het 

natuurlijk een ingewikkeld ethisch probleem is wiens eisen zwaarder moeten 

wegen dan andere eisen. Desalniettemin, vanwege de (gezonde) weerzin 

tegen het idee de neigingen van het zorgende zelf opzij te zetten, is deze 

oplossing nog niet volledig – we moeten meer met Pim dan alleen zijn 

neigingen uitzetten. 

De tweede mogelijke oplossing wordt geboden door Harry Frankfurt, de 

Amerikaanse filosoof van de handelings- en morele psychologie, met zijn 

beschouwing over “wilsnoodzakelijkheid”. Deze oplossing lijkt mij mogelijk 

vollediger dan Noddings “bevatten van andermans werkelijkheid”. Frankfurts 

betoog gaat uit van een zelf met handelingsbekwaamheid en zelfbewustzijn. 

Hij verheldert wat het voor een actor betekent om die speciale betrokkenheid 

op het welzijn en bestaan van een ander te hebben - wat het voor hem 

betekent om zich om iets te bekommeren. Zorg is volgens Frankfurt reflexief, 

omdat iemand die ergens om geeft zich daarmee vereenzelvigt. Dit doen ze 

door zichzelf “ontvankelijk te maken voor verlies en winst al naar gelang 

datgene waar ze zich om bekommeren verzwakt of versterkt wordt” 

(Frankfurt, 1988, 83). Op deze manier wordt de actor, door zich ergens om te 

bekommeren, met dit ding verbonden – hij deelt zijn lot, als het ware. Je 

ergens om bekommeren is niet hetzelfde als het waarderen of willen bezitten 

(want je kunt je ergens om bekommeren dat je nooit zult bezitten); ook is het 

niet intrinsiek waardevol of begerenswaardig (waar jij je om bekommert kan 

erg laag op mijn lijstje staan). Zorgen is volgens Frankfurt met name 

toekomstgericht: je om iets bekommeren is veronderstellen dat het toekomst 

heeft. Zorgen is niet alleen vereenzelviging met het verzorgde, maar het ook 

beschouwen als investering (zoals je iets als belangrijk of betekenisvol kunt 

beschouwen). 

Frankfurt gebruikt als voorbeeld de uitspraak van de Protestantse theoloog 

Maarten Luther “Hier sta ik; ik kan niet anders” (Frankfurt, 1988, 86). Dit is 

volgens Frankfurt tekenend voor het uiterste gebrek aan zeggenschap dan een 

verzorgende heeft over het object van zorg. Frankfurt noemt deze 

machteloosheid van de verzorgende waar het de keus voor het object van 

zorg betreft de “noodzaak” van zorg; ergens zoveel om geven dat je niet van 

een bepaalde handelwijze kunt afzien. Dit is geen causale noch een logische 

noodzakelijkheid; het ontbrak Luther niet aan de macht er vanaf te zien, maar 

aan de wil. Frankfurt noemt een dergelijke beperking “wilsnoodzakelijkheid” 
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– een type noodzakelijkheid die het iemand onmogelijk maakt anders te 

handelen dan hij doet; het maakt het onmogelijk door hem te beletten gebruik 

te maken van zijn eigen vermogens. Luther had zich kunnen weerhouden te 

doen wat hij deed. Maar hij kon zich er niet toe brengen. Hij wilde er geen 

weerstand aan bieden, en bovendien wilde hij de onwil zelf niet overwinnen.  

Waarom wil hij zijn onwil niet overwinnen? Frankfurt stelt dat mensen de 

druk van de wilsnoodzakelijkheid niet als vreemd of extern beschouwen 

omdat die samenvalt met – en deels gevormd wordt door – verlangens die 

niet alleen eigen zijn, maar ook bepalend voor hoe hij zichzelf ziet. Daarom 

benadrukt Frankfurt vanaf het begin dat zorg handelingsbekwaamheid en 

zelfbewustzijn veronderstelt. Zo wordt noodzaak persoonlijk, of toegestaan, 

of zelfopgelegd – en tot op zekere hoogte afgedwongen of onvrijwillig in 

stand gehouden. Dat laatste moet wel het geval zijn, om te verklaren waarom 

de actor zich er niet van kan weerhouden te zorgen. Zorgen is volgens 

Frankfurt geen kwestie van willen, of in ieder geval, niet alleen van willen. 

Wat is het dan? 

Het antwoord is dat de verzorgende persoon “gevangen” is door het object 

van zorg. “(Zijn) aandacht is niet alleen gericht op het object; hij wordt op 

een of andere manier vastgehouden of gegrepen door het object” (Frankfurt, 

1988, 89). Frankfurt ontleedt “gegrepen” in termen van geleid worden door 

de eigenschappen van het verzorgde object in plaats van die van de actor zelf; 

die zwicht voor wat ik de “normatieve aantrekkingskracht” van de ander 

noem. De normatieve aantrekkingskracht heeft resultaat door de gevoelens 

van de actor voor de ander, en hij geeft vrijwillig toe aan deze kracht omdat 

hij dat wil (omdat hij de ander als belangrijk voor zichzelf beschouwt). Of hij 

geeft eraan toe omdat hij het niet niet wil doen. Zo is voor iets zorgen ook 

(vrijwillig of niet onwillig) “gevangen”, “gegrepen” of “aangetrokken” 

worden. Maar zorgen is niet inactief, niet louter onderwerping – er is een 

duidelijk wilsaspect aan zorgen, in die zin dat het als een investering of een 

toekomstbelang gezien kan worden. Het is ook niet inactief omdat de 

verzorgende niet niet wil zorgen.  

Hoe verhoudt zich dit tot de noodzakelijkheid van zorg? ‘Wil’ betekent 

meestal bewust iets wensen of willen, terwijl ‘noodzaak’ duidt op onder 

(aanzienlijke) druk staan om iets te doen. Frankfurts model van de 

“wilsnoodzakelijkheid” van je ergens om bekommeren, of iets belangrijk 

vinden, geeft precies de spanning aan tussen willen en je gedwongen voelen: 

iemand die gedwongen wordt door wilsnoodzakelijkheid geeft volgens 

Frankfurt toe (aan de druk) omdat hij zich er niet tegen wil verzetten, en 
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bovendien omdat hij die onwil tot verzet niet wil overwinnen (Frankfurt, 

1988, 87). Het helderste aspect van Frankfurt’s wilsnoodzakelijkheid is het 

beeld van de actor in de greep van hetgene waarvoor hij zorgt; waarom hij 

zich bekommert omdat hij het, als zelfbewuste actor, de moeite waard vindt 

om zich erom te bekommeren, maar vastgehouden door zijn betrokkenheid 

bij dat ding en diens lot, toekomstige successen en mislukkingen. 

Genoodzaakt te zorgen, maar vrijwillig zorgend.  

Wat Frankfurt betreft heeft het object van zorg geen andere intrinsieke 

kwaliteiten dan dat iemand er voor zorgt. “Wat het ding de moeite waard 

maakt om je om te bekommeren is… dat de rechtvaardiging voortkomt uit 

het zorgen, en niet uit het object van zorg” (Frankfurt, 1998, 270). Het is een 

a-morele beschouwing van wat zorg inhoudt – Frankfurt vertelt ons slechts 

wat er gebeurt als we zorgen, en niet of en wanneer zorgen goed of wenselijk 

is. Brengt dit ons dichter bij een oplossing voor Pims dilemma? De motivatie 

die Noddings ons biedt is dat we, wanneer we de ander ervaren, zullen 

zorgen. Dit is een fenomenologische beschouwing – een beschouwing van 

wat er gebeurt wanneer de zorgende de verzorgde waarneemt - zonder uitleg 

over wat de actieve aspecten zijn.  

Frankfurts beschouwing voegt twee aspecten toe aan het verhaal over wat 

zorgen inhoudt: ten eerste het behoud van de notie van 

handelingsbekwaamheid en zelfbewustzijn; en ten tweede het “grijpende” of 

“aantrekkende” aspect van de verzorgde via de betrokkenheid en liefde van 

de verzorgende. Zorgen is volgens Frankfurt meer dan het zien en ervaren 

van andermans werkelijkheid; het is ook zelf redenen hebben (zijn eigen 

voorkeuren en ‘wat hij belangrijk vindt’) om toe te geven aan het object van 

zorg, en het is de ervaring van een dwingende appèl van het verzorgde object. 

Deze twee aspecten zijn naar mijn mening een betekenisvolle toevoeging aan 

een theorie over hoe zorg werkt; het is niet alleen dat de verzorgende vindt 

dat hij moet zorgen, maar ook dat hij zich er niet van kan weerhouden.  

Maar wat nu als Pim niet beschikt over de juiste betrokkenheid en liefde om 

hem te noodzaken voor Sam te zorgen? Om zo “gedreven” te kunnen zorgen 

als zijn partner moet er in Pim iets aanwezig zijn dat hem Sam als dwingend 

object van zorg laat zien. Hij moet Sam belangrijk vinden om een 

toekomstgerichte investering in hem te doen, en het moet zo zijn dat hij zich 

er niet van kan weerhouden voor Sam te zorgen. Pim heeft het of hij heeft het 

niet, in Frankfurts termen. Wij weten van Pim dat deze betrokkenheid en 

liefde niet in die mate in hem aanwezig zijn dat hij genoodzaakt wordt te 

zorgen, dat wil zeggen dat zijn frustraties en kwalen hem ervan weerhouden 
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net zo gemakkelijk te zorgen als zijn partner. Is Pim misschien de meest door 

ethici gevreesde actor: de normatief afwijkende? De ongeneeslijk 

lichtzinnige, de moreel reddeloze, ongevoelig voor alle normatieve 

overwegingen? In dat geval kan Frankfurt (noch iemand anders) Pim helpen. 

De derde mogelijke oplossing, in de vorm van de theorie van normativiteit 

van de neokantiaanse filosofe Christine Korsgaard, zou Pim kunnen helpen. 

Het typisch menselijke in Korsgaards gezichtspunt is dat mensen “de 

principes kiezen die beslissend zijn voor onze wil” (Korsgaard geciteerd door 

Crowell, 2007, 318). Wat betekent dit? Het heeft te maken met praktische 

identiteit, hetgeen Korsgaard omschrijft als een “beeld van je identiteit”, en 

“beschrijving waarmee je jezelf waardeert” en het leven de moeite waard 

vindt (Korsgaard, 1996, 101). Dergelijke beelden zijn zo divers als de rollen 

die mensen kunnen spelen: vader, partner, onderzoeker, en onderwijzer. Deze 

identiteiten zijn praktisch omdat ze tot uitdrukking komen in wat we doen, en 

niet in eerste instantie het onderwerp van theoretische overwegingen zijn, 

noch alleen maar rollen die aan ons in de derde persoon worden toegekend. 

Korsgaard wijst erop dat voor de meeste mensen hun praktische identiteit een 

mengelmoes van zulke beelden is, die vaak met elkaar wedijveren of in strijd 

zijn. Maar wanneer je jezelf spiegelt aan het beeld van vader of onderwijzer 

identificeer je je ermee en op die manier “vorm je jezelf naar dat beeld” 

(Korsgaard 1996, 101). Zo verschaf je jezelf redenen om op een bepaalde 

manier te handelen: praktische identiteit wordt het gekozen principe dat in de 

plaats komt van het beheerst worden door toevallige en onbeheersbare 

instincten (Crowell, 2007, 318). 

Maar wat is het verband tussen praktische identiteit en normativiteit? Wat 

verbindt moreel handelen met het hebben van een identiteit en jezelf 

dienovereenkomstig waarderen? Korsgaard heeft inderdaad een verklaring 

hoe maatstaven en waarden je kunnen vastleggen, je redenen kunnen geven 

voor bepaald gedrag en plichten die je ander gedrag ontzeggen. Haar betoog 

is ingewikkeld, maar het draait erom dat subjectiviteit als zelfbewustzijn 

wordt gekarakteriseerd: normatieve opvattingen ontstaan niet als antwoord op 

theoretische vragen; ze bestaan “omdat mensen normatieve problemen 

hebben. En we hebben normatieve problemen omdat we zelfbewuste 

rationale wezens zijn, in staat tot nadenken over wat we zouden moeten 

geloven en doen” (Korsgaard, 1996, 46). Zelfbewustzijn vormt zo de 

aanleiding voor het normatieve; het normatieve leidt tot tot kennis van wat 

ons te doen staat; kennis van wat ons te doen staat leidt tot verplichtingen; en 

“plichtsgevoel ... maakt ons menselijk” (Korsgaard 1996, 5). In Korsgaards 

termen is de plicht (moreel te handelen) dus even menselijk (en even nodig) 
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als het hebben van een praktische identiteit. In niet-Korsgaardse woorden: 

Plichtsgevoel vloeit voort uit het iemand zijn.  

Terug naar Pim: Pim is iemand. Hij is vader, partner, zoon, en nog een hele 

hoop andere dingen. Hij is zelfbewust en hij denkt na over wat hij zou 

moeten geloven en doen. Hij lijkt te weten wat zijn plichten zijn – en wat 

hem te doen staat – maar hij doet het niet. Wat gebeurt er dan? Korsgaard 

stelt dat mensen rationeel kiezen voor principes, omdat rationaliteit te maken 

heeft met keuzes die verenigbaar zijn met je praktische identiteit. Je handelt 

moreel omdat je anders niet met jezelf zou kunnen leven. Dat niet doen zou 

fundamenteel het opofferen van je praktische identiteit betekenen. Om 

Korsgaard onvergetelijke formulering te gebruiken: “het zou ... erger dan de 

dood kunnen zijn” als je het niet deed (Korsgaard, 1996, 17). Anders gezegd, 

als ik niet voldoe aan de verplichtingen van mijn praktische identiteiten zal ik 

(mentaal, emotioneel, lichamelijk) de pijn voelen van het negeren of 

ontkennen van mijn praktische identiteit – van wie ik ben. Ik ben ervan 

overtuigd dat het deze pijn is die Pim voelt. Zijn kwalen, zijn uitslag, zijn 

frustraties en het gevoel dat hij tekort schiet: Pim voldoet niet aan zijn 

plichten die horen bij, in het bijzonder, zijn praktische identiteit als vader, als 

verzorger (en dus ook als partner).  

Al ben ik ervan overtuigd dat Korsgaard de sleutel heeft tot de verklaring 

waarom iemand – onder bepaalde omstandigheden - moet zorgen, ik acht 

Noddings’ en Frankfurts beschouwingen ook noodzakelijk, om te begrijpen 

wat zorgen inhoudt en (hopelijk) om Pim aan het zorgen te krijgen. Als start 

moet Pim doen wat Noddings elke verzorger aanraadt: afstand nemen van 

zijn eigen (maar al te graag ingenomen) standpunt en “de werkelijkheid waar 

te nemen” van de persoon die zorg nodig heeft – die van zijn zoon. Want dit 

is het unieke en dringende aan zorg: de noden van de zorgbehoevende gaan 

voor die van de verzorgende (hoe tijdelijk en tot op zekere hoogte ook). 

Omdat hij jong en afhankelijk en kwetsbaar is gaan Sams behoeften voor de 

behoefte van Pim om de krant te lezen of zelf te bepalen waar hij zijn tijd aan 

besteedt. Pim moet inzien wat voor zorg Sam van hem vraagt – Pim moet 

Sams werkelijkheid op zich nemen als zijn eigen, in Noddings woorden. Pim 

kan pas begrijpen wat Sam van hem als verzorger nodig heeft als Pims 

verlangens naar de achtergrond verdwijnen. Dit betekent niet dat Pim dat 

onzelfzuchtig of zonder na te denken moet doen.  

De tweede stap, ontleend aan Frankfurt, is dat je zorgt omdat je je er niet van 

kunt weerhouden. Vanwege je eigen betrokkenheid en liefde laat je je 

vrijwillig dwingen voor iets te zorgen. Als Pim deze betrokkenheid en liefde 
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zo zou ervaren als Frankfurt ze beschrijft zou hij zich er niet van kunnen 

weerhouden voor Sam te zorgen – maar het tegendeel is het geval. Volgens 

Frankfurt heb je deze betrokkkenheid en liefde (voor het object van zorg), of 

je hebt ze niet. En als we het daarbij zouden laten zouden we Pim vrees ik tot 

moreel afwijkende moeten bestempelen en afschrijven als een hopeloos 

geval.  

Maar er is hoop: vergelijkbaar met Frankfurt stelt Korsgaard dat normativiteit 

voortvloeit uit iemands praktische identiteit (Frankfurt zou zeggen dat wat je 

belangrijk vindt maakt dat je zorgt voor het object van zorg). Maar Korsgaard 

verschilt van Frankfurt in haar beschrijving van de pijn die iemand ervaart 

die in tegenspraak met zijn praktische identiteit handelt – er tegenin gaan 

voelt “erger dan de dood”, in Korsgaards woorden. Praktische identiteit is 

voor haar niet iets wat iemand alleen maar heeft. Dit is de derde stap: het 

hebben van een praktische identiteit heeft bij Korsgaard verregaande 

normatieve implicaties en consequenties. En deze consequenties ervaart Pim: 

hij voelt de pijn van het niet aanvaarden van zijn verplichtingen, van zijn (in 

Korsgaards woorden) eigen, rationeel gekozen verplichtingen.  

Conclusie 

Terwijl de meeste zorgethische literatuur begint met voorbeelden van 

liefdevolle en tedere zorgmomenten
6
, heb ik bewust gekozen voor een 

praktijkvoorbeeld van wat volgens mij het meest nijpende probleem voor de 

zorgethiek is: hoe mensen tot zorg te bewegen, met name wanneer ze daar 

onvoldoende toe geneigd lijken. Het problematische voor zorgethiek is dat 

sommigen zorgen en anderen niet, en het risico bestaat dat die kloof nooit 

wordt overbrugd. Bovendien kunnen degenen die niet zorgen dat doen 

dankzij degenen die het wel doen; en zij die het wel doen moeten het blijven 

doen vanwege degenen die het niet doen
7
. Kan zorgethiek de niet-zorgenden 

effectief aanspreken? Een ethiek kan niemand dwingen moreel te handelen 

(en gesteld dat dat wel zou kunnen, dan zijn er goede redenen om een 

systeem dat zoiets probeert niet te willen). Aangezien dwang uitgesloten is 

kunnen we enkel verschillende overredende of beschrijvende theorieën 

overwegen, en diegene kiezen met de overtuigendste argumenten om in 

beweging te komen.  

Ik heb gekozen voor een combinatie van drie beschouwingen omtrent het 

genoodzaakt worden tot zorg. Noddings’ beschouwing van hoe de 

verzorgende kan inzien wat de verzorgde nodig heeft en Frankfurts 

beschouwing van waarom je zorgt – hoe je wordt gegrepen door het 
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onderwerp van zorg. Deze twee beschouwingen hechten geen morele 

consequenties aan zorgen (of niet zorgen), en zijn dus niet normatief. 

Frankfurt heeft een of-of verhaal; of je zorgt, of je zorgt niet, en er is geen 

sprake van schade of schande als je het niet doet. Noddings beschouwing is 

ook niet normatief, in die zin dat ze zich het alternatief, dat je “de 

werkelijkheid van de ander” niet zou “bevatten” waardoor je in een 

zorgrelatie schiet, gewoonweg niet kan voorstellen. Korsgaards belangrijke 

bijdrage is de toevoeging van het normatieve aspect aan het genoodzaakt 

worden – wat er gebeurt wanneer je, in het geval van Pim, je niet voegt naar 

de eisen van je praktische identiteit. Zonder Korsgaard hadden we Pim 

moeten afschrijven als een moreel afwijkende; met Korsgaard kunnen we zijn 

leed begrijpen.  

                                                           
1 Deze tekst werd vertaald uit het Engels door Anke Huizinga en verscheen als 

“Waarom zou het iemands zorg zijn?”, in Filosofie & praktijk (2008), 29, 1: 19-30. 
2  Zie bijvoorbeeld de feministische wetenschapsfilosofe Sandra Harding: The Science 

Question in Feminism (1986) and Whose Science? Whose Knowledge? (1991). 
3  De historisch ontoloog Michel Foucault is met zijn concept van “zorg voor het zelf” 

een uitzondering op deze regel – maar hij conludeert wel dat je niet voor anderen kunt 

zorgen tenzij je voor jezelf zorgt, en zijn zorg voor zichzelf is een soort objectivering 

van zijn zelf. Ik behandel Foucaults zorgconcept niet. Foucault: The History of 

Sexuality. Volume III, 1984. 
4  Zie hun essays in Verkerk (ed.), 1997. 
5 Ik verkies de term ‘neigingen’ boven ‘gevoelens’. ‘Gevoelens’ is een breed 

toepasbare term die verwijst naar zowel emotionele als morele gevoeligheid. Ik wil 

daar een onderscheid tussen aanbrengen en gebruik in mijn betoog ‘neigingen’ in de 

betekenis van emoties, verlangens, aandrangen en voorkeuren. 
6   Zie bijvoorbeeld Sevenhuijsen 1996 or Bowden 1997 and vooral Noddings’ 1984. 
7 Tronto geeft een sterk betoog over de politieke consequenties van deze 

werkverdeling in Moral Boundaries 1993. 

 

 

 




