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Preprint 

Jurjen Beumer (red.), De kwaliteit van ons bestaan, Baarn, Ten Have, 1994; 163 pp., 
hfl.29,50, ISBN 9025945406. 

Als predikant voor sociaal basispastoraat te Haarlem organiseerde Jurjen Beumer een serie 
lezingen over de `kwaliteit van het bestaan'; hieruit ontstond deze bundel. Volgens B. zijn 
de maatschappelijke, technische en medische ontwikkelingen in onze samenleving 
nauwelijks meer bij te houden. Daarom heeft hij de auteurs in deze bundel uitgenodigd te 
reflecteren over vragen als: waarheen gaat onze samenleving? Hoe is de kwaliteit van 
onze veranderende samenleving? Worden wij gelukkiger van al die veranderingen? Deze 
vragen worden o.m. behandeld vanuit de volgende vakgebieden: de economie (Ab 
Kerssies), de medische ethiek (Heleen Dupuis), de zorgsector (Ineke Clement en Roel 
Pomp), de media (Jan Greven en Mary Michon), de natuurkunde (Herbert van Erkelens) en 
de bijbelwetenschap (Karel Deurloo). Aan dit nogal diverse geheel gaat een diep gravende 
inleiding van de Kamper hoogleraar ethiek Gerrit Manenschijn vooraf. M. onderscheidt de 
uitdrukking `kwaliteit van het bestaan' van `kwaliteit van het leven' door de laatste 
uitdrukking uitsluitend op de gezondheidszorg te betrekken, en de eerste op het sociaal-
economische terrein (19). In aansluiting bij Agnes Heller verdedigt M. vervolgens dat een 
samenleving kwaliteit heeft naarmate haar burgers `hun eigen bijdrage leveren aan de 
materiële en sociale voorzieningen van die samenleving' (32). M. pleit voor `goed 
burgerschap', maar laat tegelijkertijd zien dat in een democratische samenleving het ideaal 
van de goede persoon niet automatisch wordt afgeleid uit dat van de goede burger: 
mensen moeten de ruimte hebben om vanuit hun eigen levensovertuiging of religie zich 
een ideaal van de goede persoon te vormen (31-33). Een tot nadenken prikkelend betoog 
in een overigens gevarieerde bundel. 

Marcel Sarot 
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