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Hoofdstuk 1 
 

Kennis van regels en het probleem van 
classificaties 

 
 
 

“Een regel staat opgesteld als een wegwijzer. – Laat hij geen twijfel open over de weg die ik moet gaan? 
Geeft hij aan in welke richting ik moet gaan als ik hem voorbij ben; de weg volgen, of het karrenspoor, of 
dwars door het veld? Maar waar staat hoe ik de wijzer moet volgen; in de richting van de hand, of 
(bijvoorbeeld) de andere kant op? - En wanneer er in plaats van één wegwijzer een gesloten keten van 
wegwijzers stond, of er liepen krijtstrepen op de grond, - is daarvoor maar één interpretatie mogelijk?- Dus 
kan ik zeggen dat de wegwijzer toch geen twijfel openlaat. Of eerder: hij laat soms twijfel bestaan, soms 
niet.” Ludwig Wittgenstein.1 

 
1.1 De sociale werking van het recht en kennis van (juridische) regels 
Als er iets is dat onderzoekers in de sociale wetenschappen met elkaar delen is dat de 
vooronderstelling dat menselijk gedrag niet willekeurig is. Menselijk gedrag wordt geacht op één of 
andere manier te worden beïnvloed, beheerst of geregeld en afhankelijk van de discipline waarin de 
onderzoeker is opgeleid wordt de blik gericht op de veronderstelde determinerende factoren of het 
sturende proces. In de rechtssociologie gaat de aandacht bij uitstek uit naar de invloed die 
(juridische) regels uitoefenen op menselijk gedrag. Ook de ‘sociale werking benadering van het 
recht’, ontwikkeld door de rechtssocioloog John Griffiths, draait rond dat thema. Brandpunt van 
die benadering is de vraag hoe en onder welke omstandigheden beïnvloedt een juridische regel gedrag.2 

Griffiths plaatst de sociale werking-benadering tegenover de instrumentalistische opvatting van 
wetgeving, een opvatting die is gelieerd aan het idee van de ‘maakbare samenleving’.3 Vanuit het 
instrumentalisme, een vaak bekritiseerde maar nog altijd invloedrijke opvatting over regels en hun 
effecten, worden (juridische) regels beschouwd als het gereedschap dat beleidsmakers hanteren om 
maatschappelijke verandering te bewerkstelligen. Griffiths karakteriseert een viertal uitgangspunten 
die vaak door instrumentalisten worden verondersteld, en contrasteert dat met vier uitgangspunten 
van de benadering van sociale werking. Achtereenvolgens zijn dat de aanname van het atomistische 
individu versus de mens als fundamenteel sociaal wezen; de aanname van perfecte juridische kennis 
(perfecte communicatie) versus het sociaal contingente karakter van juridische kennis 
(problematische karakter van communicatie); de aanname van normatief monisme versus 
rechtspluralisme; en ten slotte de aaname van de autonome wetgever versus de aanname dat ook de 
wetgever deel uitmaakt van het sociale leven.4 

 Waar het instrumentalisme vooral een benadering is van beleidsmakers, gericht op de 
beoogde effecten van regels die van bovenaf worden opgelegd aan de te sturen praktijk (‘top 
down’), neemt de sociale werkingsbenadering de praktijk zélf als uitgangspunt van studie (‘bottom 
up’). Kortom, de invloed van regels in de praktijk wordt met de sociale werking benadering niet 
instrumenteel verondersteld maar empirisch onderzocht. Daarbij is niet alleen oog voor specifiek 
juridische regels, maar vooral ook voor (het samenspel met) andere regels of normen die gedrag 
kunnen beïnvloeden. De blik wordt eerst en vooral gericht op de (invloed van de) (sociale) 

                                                 
1 Wittgenstein (1992: 61) 
2 “How and under what conditions do legal rules influence behavior”, Griffiths (2003: 4) 
3 Naast Griffiths zijn er vele anderen die het instrumentalisme bekritiseren. Zie bijvoorbeeld Van Gunsteren (1976), 
Witteveen  &  Van Klink (2000) 
4 Griffiths (2003) 
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omstandigheden waaronder regels vorm krijgen, worden begrepen en gebruikt door de actoren. 
Door te onderzoeken onder welke voorwaarden een actor ertoe wordt gebracht het eigen gedrag op 
een regel af te stemmen, een regel toe te passen of een ander daartoe aan te zetten, beoogt de 
benadering uiteindelijk inzicht te verwerven in de mogelijkheid en verklaring van regelgeleid 
gedrag.5 

Dit onderzoek is gestart vanuit de sociale werking benadering, en richtte zich bij aanvang op een 
cruciale voorwaarde waaraan moet zijn voldaan alvorens een regel invloed kán hebben op de 
gedragskeuze van de handelende persoon.6 Die voorwaarde is, dat de betreffende regel ook moet 
worden gekend door degene voor wie de regel is bedoeld. De vraag naar juridische kennis is in dit 
onderzoek gesteld met betrekking tot het Nederlandse juridisch controle-regime ten aanzien van 
medisch handelen rond het levenseinde. Uitgangspunt van onderzoek was de vraag: in hoeverre 
kennen Nederlandse dokters de juridische regels met betrekking tot medisch handelen rond het 
levenseinde? 
 
1.2 Het ‘semi-autonoom sociale veld’ als ‘semiotische groep’ 
Griffiths heeft de vraag naar kennis van de juridische regels onder artsen ten aanzien van medisch 
handelen rond het levenseinde geproblematiseerd in een artikel waar de uiteindelijke invalshoek van 
dit onderzoek mede uit voortkomt. Een centrale rol in het artikel speelt het begrip ‘semi-autonoom 
sociaal veld’, dat Griffiths ontleent aan de rechtsantropologe Sally Falk Moore. Zij verwijst met het 
begrip ‘semi-autonoom sociaal veld’ (SASV) naar de verschillende sociale groepen die in een 
samenleving te onderscheiden zijn. Moore legt de nadruk op een functionele eigenschap van deze 
groepen. Een SASV, schrijft zij, 

 
heeft het vermogen regels voort te brengen en middelen om naleving te bevorderen of af te 
dwingen; maar het bevindt zich tegelijkertijd in een sociale omgeving die het beïnvloedt en 
binnendringt, soms op verzoek van personen die zich erbinnen bevinden, soms uit eigen 
beweging.7 

 
Met behulp van juridische regelgeving probeert de staat het sociale handelen binnen de talloze 
SASV’s die zich binnen haar grenzen bevinden te reguleren. Echter, binnen een SASV blijken 
bestaande sociale verhoudingen en de daarin ontwikkelde sociale regels soms meer invloed te 
hebben op het gedrag van zijn leden dan de juridische regels die door de overheid zijn afgekondigd. 
Voor een goed inzicht in de werking van juridische regels, zegt Moore, is het daarom van belang 
“de aard van de autonomie en van de zelfregulering van dergelijke sociale velden” te bestuderen.8 

In het genoemde artikel van Griffiths wordt de professionele praktijk waarin artsen werkzaam 
zijn opgevat als een semi-autonoom sociaal veld. Griffiths brengt daarbij de veronderstelling naar 
voren dat een SASV niet alleen het vermogen heeft om eigen normen en regels voort te brengen, 
maar dat een dergelijk sociaal veld ook zou kunnen functioneren als een “semiotic group”.9 Dat wil 
zeggen, dat begrippen binnen een SASV een specifieke betekenis zouden kunnen hebben die 
mogelijk afwijkt van de betekenis die zij buiten het veld krijgen toegedicht. In dat geval, schrijft 
Griffiths, kan het gebeuren dat “people may know a [legal] rule perfectly well – they may be able to 

                                                 
5 Griffiths (2003: 12) Griffiths onderscheidt ‘directe effecten’ – regelgeleid gedrag -, van ‘indirecte effecten’. Indirecte 
effecten verwijzen naar de maatschappelijke consequenties waar de directe effecten uiteindelijk toe zouden moeten 
leiden. In de meeste gevallen zijn dát de effecten waar het beleidsmakers om te doen is. Als iedereen zich houdt aan de 
regel rechts te rijden (direct effect), bevordert dat de verkeersveiligheid (indirect effect). Griffiths laat de indirecte 
effecten echter buiten beschouwing. Het gaat hem om de ontwikkeling van een theorie van regelgeleid gedrag. Griffiths 
onderscheidt ook andere effecten, die ik verder buiten beschouwing laat. Zie Griffiths (2003). 
6 Ik richt mij uitsluitend op regels die actoren zelf geacht worden toe te passen. 
7 Moore, in Griffiths (red.) (1996: 138) 
8 Moore, in Griffiths (red.) (1996: 138) 
9 Het begrip ‘semiotic group’ ontleent Griffiths aan Jackson (1995). 
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formulate it in a reasonable adequate way – but that it may mean something rather different to them 
from what the legislator contemplated”.10 

Toegepast op de juridische regulering van medisch handelen rond het levenseinde komt 
Griffiths vervolgens tot de veronderstelling dat: 
 

the essential problem of legal knowledge in the case of MBSL [Medical Behaviour that Shortens 
Life] is (…) that the legal information to which doctors have been exposed is couched in the 
terms of another ‘semiotic group’ and therefore not understandable in the right way by doctors.11 

 
Met andere woorden, de geldende regels voor medisch handelen rond het levenseinde zijn ingebed 
in de taal van de jurist - in het bijzonder in de taal van de strafrechtjurist -, en zouden begrippen 
bevatten die voor een praktiserend medicus afwijkende betekenis kunnen hebben. 

De vraag naar juridische kennis, alsmede de hypothese dat juristen en artsen de regels en 
juridische begrippen verschillend interpreteren, vormden het uitgangspunt voor dit onderzoek. Dat 
uitgangspunt heeft zich ontwikkeld tot een benadering van het probleem van kennis van een regel 
als een probleem omtrent classificaties en de wijze waarop medisch handelen rond het levenseinde 
wordt geclassificeerd. In de komende paragrafen wordt kort beschreven wat die benadering 
inhoudt en hoe zich dat heeft ontwikkeld. 
 
1.3 Wanneer ‘kent’ iemand een regel? 
Het gaat bij de vraag of iemand een regel kent om meer dan alleen het letterlijk kunnen 
reproduceren van een regel. Dat kan vooral duidelijk worden wanneer iemand die de regel ‘kent’, 
de betreffende regel mobiliseert. Van mobiliseren is sprake als een actor een regel bewust toepast op 
eigen gedrag; het eigen gedrag uitlegt, excuseert of rechtvaardigt in termen van een regel; een ander 
ertoe aanspoort gedrag op de regel af te stemmen; of een ‘official’ verzoekt anderen daartoe aan te 
zetten.12 Op het moment waarop iemand in een bepaalde situatie een regel mobiliseert, kan 
discussie ontstaan over de vraag of de regel ook op dat moment en in die situatie geldt. Het 
antwoord op de vraag naar juridische kennis blijkt dan problematisch. Dit kan worden verduidelijkt 
door te variëren op het volgende voorbeeld dat ik opnieuw ontleen aan Griffiths. 

Stel, ik zit rustig te werken in een verder lege werkcoupé van de trein van Utrecht naar 
Groningen. In de coupé geldt een regel die is aangegeven door middel van een bordje waarop kort 
en krachtig “Stilte Werkcoupé” staat geschreven. De regel die uit deze woorden spreekt zal in een 
zin zoiets luiden als ‘deze coupé is bestemd voor reizigers die willen werken, het is daarom niet 
toegestaan te praten of andere storende geluiden te maken’. De boodschap wordt bovendien 
onderstreept door middel van het icoon, waarop een voor ons bekend gebaar is afgebeeld: een 
gezicht met een wijsvinger verticaal voor de lippen. In veruit de meeste gevallen zal deze regel 
probleemloos werken. Als er mensen binnenkomen die zich niet aan de regel houden door 
bijvoorbeeld te praten of te telefoneren kan de regel kenbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld door 
op het bordje te wijzen. Op dat moment kennen alle betrokkenen de regel en zal men het erover 
eens zijn dat praten niet strookt met de regel.13 

Echter, zelfs voor een eenduidige regel als deze zijn voorbeelden te bedenken waarover 
discussie kan ontstaan. Voorbeelden waarmee het antwoord op de vraag wat de regel precies 
inhoudt - wat ‘gekend’ wordt en door wie -, problematisch wordt. Stel, in Amersfoort stapt een 
sportief geklede man in. Zodra de trein begint te rijden, staat de man op en begint onophoudelijk 
                                                 
10 Griffiths (1999: 95) 
11 Griffiths (1999: 99) 
12 Griffiths onderscheidt verschillende vormen van mobiliseren: primair, secundair, eenvoudig en complex. Griffiths 
(2003: 38-43) 
13 Griffiths opent het artikel waarin hij zijn sociale werking benadering uiteenzet met het treincoupé-voorbeeld dat hij 
ontleent aan rechtssocioloog Albert Klijn. Over het voorbeeld stelt hij: “If we can understand why the rule against 
talking in a ‘work compartment’ is generally so effective, we will have a grip on the fundamentals of effective regulation 
generally”.Griffiths (2003: 12) 
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en intensief kniebuigingen te doen. Ik kan me niet langer op mijn werk concentreren, en wijs de 
man op het bordje. Daarop legt de man uit dat hij zich warm maakt voor de jaarlijkse 4 mijlsloop 
die vlak na aankomst in Groningen van start zal gaan. Hij is professioneel afstandsloper en 
kanshebber voor de overwinning. Hij legt uit zich volledig aan de regel te houden. Hij is immers 
aan het werk, en dat doet hij in stilte. Ik luister, en inderdaad, je zou een speld kunnen horen vallen 
als hij zijn kniebuigingen doet. Ik laat het er niet bij zitten en werp tegen dat de man een verkeerde 
opvatting heeft van wat met ‘stilte’ wordt bedoeld. Stilte moet niet alleen worden opgevat als de 
afwezigheid van geluid, maar als de afwezigheid van factoren die een ander bij zijn werk kunnen 
storen. Het doel van de met het bordje weergegeven regel is mogelijk te maken dat reizigers in deze 
coupé ongestoord kunnen werken, dát is wat met het woord ‘stilte’ wordt bedoeld. “Precies”, 
antwoordt de man, “stoort u mij dan ook niet”, en zakt weer door zijn knieën. 

Hoewel de situatie wellicht wat vergezocht is, is een antwoord op de vraag wie hier de regel kent 
lastig te geven. Het voorbeeld kan minder absurd worden gemaakt door de sportman te vervangen 
door een groepje doven, die in de coupé een werkoverleg beginnen. De gebarentaal kan storend 
werken, en als zodanig worden opgevat als een verbreken van het ‘stilte’-gebod. Het antwoord op 
de vraag naar kennis van de regel komt in dergelijke situaties op losse schroeven te staan. We 
‘kennen’ de regel immers allemaal, in de zin dat we weten hoe de regel luidt. We zijn het echter niet 
eens over de vraag of de kniebuigingen of de gebarentaal wel of niet de geboden stilte verbreken. 
We hebben een verschillende opvatting over de betekenis van het begrip ‘stilte’. 

Het is met name voor juristen maar ook binnen de rechtssociologie gebruikelijk dit alom 
bekende probleem te omschrijven als een probleem van interpretatie. In de komende paragraaf licht 
ik toe waarom ik dat vraagstuk benader als een probleem omtrent classificaties. 
 
1.4 Van kennis van regels naar gebruik van classificaties 
“Een regel”, omschrijft Van Dale, “is een bepaling waarnaar men zich richten moet.” Een regel is 
een richtsnoer voor gedrag, een leidraad bij de keuze iets te doen of laten. De definitie van Van 
Dale laat echter buiten beschouwing dat een regel een bepaling is waarnaar men zich richten moet, 
afhankelijk van wat het geval is. Juist het context-afhankelijke aspect is van belang voor het kunnen 
toepassen van regels.  

Wie een regel onder de loep neemt, ziet dat die op is opgebouwd volgens de ‘als…dan’- 
constructie.14 Elke regel bevat één of meerdere condities waaraan moet worden voldaan. Zo geldt 
het verbod ‘stilte, werkcoupé’ alleen als iemand zich in een werkcoupé bevindt. Het conditionele 
aspect van een regel kan betrekking hebben op een bepaalde persoon of groep (alleen een arts mag 
een operatie uitvoeren), een relatie tussen personen (in geval van wilsonbekwaamheid treedt 
doorgaans de partner van de patiënt op als diens wettelijke vertegenwoordiger) of een bepaalde 
periode of een moment in de tijd (alleen embryo’s jonger dan 14 dagen komen in aanmerking voor 
gebruik in medisch onderzoek). Als de situatie voldoet aan de condities, geldt de in de regel 
geformuleerde gedragsinstructie: het ‘dan-‘ gedeelte van de regel, waarin wordt omschreven wat 
men moet of mag doen (of laten). 

De conditionele aspecten van een regel worden aangegeven door middel van classificerende 
begrippen of categorieën die in de regel zijn opgenomen. Bij het toepassen van een regel moet dus 
worden bepaald of het concrete geval kan worden gerekend tot de in de regel opgenomen 
categorie. Of zoals politiek wetenschapper Deborah Stone omschrijft: 

 
rules work by classifying situations and actions as like or unlike for purposes of action. In 
applying a rule, one asks whether the situation or action is ‘like’ that defined in the rule; if so: the 
rule applies. 15 

 

                                                 
14 Stone, D. (1998: 283), Eijlander P. & Voermans, W (1999: 130). 
15 Stone (1998: 284) 
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 Wanneer twee of meer mensen in een concreet geval een regel verschillend toepassen of begrijpen, 
kun je spreken over een probleem van interpretatie. Dit is uiteraard alom bekend onder 
rechtsgeleerden, en in die termen wordt daar zoals gezegd doorgaans over gesproken. Het 
interpretatie-probleem komt voort uit het onbepaalde karakter van een regel, en dat is weer het 
gevolg van het onbepaalde karakter van de classificerende begrippen die in de regel zijn 
opgenomen. Hoewel ook dat door rechtsgeleerden is geconstateerd - de rechtsfilosoof H.L.A Hart 
spreekt in dit kader van de open texture of rules16 en Lon Fuller, eveneens rechtsfilosoof, spreekt van 
legal fictions17 - wordt doorgaans niet gesproken in termen van classificaties en classificeren. In dit 
boek zal dat wel steeds het geval zijn, en zal het probleem van interpretatie steeds worden benaderd 
als onenigheid over de vraag of een bepaald verschijnsel (gedraging, gebeurtenis, persoon, et cetera) 
wel of niet moet worden gerekend tot een van de in de regel opgenomen categorieën.  
 
1.5 Cognitieve solidariteit 
Wanneer alle betrokkenen bij een concreet geval het eens zijn over de vraag of een bepaalde regel 
geldt, bestaat overeenstemming over de vraag of een concrete gedraging (of situatie, voorwerp, et 
cetera) voldoet aan lidmaatschap van de in de regel opgenomen categorie. Er kan dan worden 
gesproken van cognitieve solidariteit, een term die ik ontleen aan Bruner  &  Amsterdam.18 Het bestaan 
van (een bepaalde mate van) cognitieve solidariteit is van cruciaal belang voor een goede werking 
van een regel. In het voorbeeld van de treincoupé zal de regel zelden tot problemen leiden, omdat 
er in de meeste gevallen sprake zal zijn van cognitieve solidariteit.19 Er zal zelden serieuze discussie 
ontstaan over welk gedrag in een treincoupé wel en niet als ‘verbreking van stilte’ moet worden 
geclassificeerd. 

In veel gevallen blijkt (het bereiken van) cognitieve solidariteit echter wel problematisch, in het 
bijzonder wanneer het gaat om ethisch beladen onderwerpen. Zo blijkt het lastig overeenstemming 
te bereiken over de vraag of het verwijderen van de voorhuid bij een pasgeborene moet worden 
geclassificeerd als ‘religieus ritueel’, ‘hygiënische maatregel’ of ‘genitale verminking’. En met 
betrekking tot bijvoorbeeld abortus blijft verdeeldheid bestaan over de vraag of een ongeboren 
vrucht wel of geen ‘persoon’ is. Het gebrek aan cognitieve solidariteit dat zich veelvuldig 
manifesteert rond ethische kwesties komt onder andere omdat een oplossing voor de vraag hoe iets 
moet worden geclassificeerd, zeker in geval van ethische vraagstukken niet op objectieve wijze kan 
worden afgeleid uit de ‘werkelijkheid’ zelf. Integendeel, achter het antwoord op bijvoorbeeld de 
vraag of een ongeboren vrucht een ‘persoon’ is schuilen allerlei opvattingen over hoe de wereld 
behoort te zijn of over hoe mensen zich behoren te gedragen. In dit kader stellen Bruner  &  
Amsterdam: 
                                                 
16 Hart schrijft: “Whichever device, precedent or legislation, is chosen for the communication of standards of 
behaviour, these, however smoothly they work over the great mass of ordinary cases, will, at some point where their 
application is in question, prove indeterminate; they will have what has been termed an open texture. So far, we have 
presented this, in the case of legislation, as a general feature of human language; uncertainty at the borderline is the 
price to be paid for the use of general classifying terms in any form of communication concerning matters of fact”. 
Hart (1994: 127-128). 
17 De rechtsfilosoof Lon Fuller baseert zijn begrip legal fictions op de ‘filosofie van alsof’ die de Oostenrijkse filosoof 
Hans Vaihinger begin twintigste eeuw ontwikkelde. Wat Fuller bedoelt met legal fictions, komt naar voren als hij schrijft: 
“The most elementary thought cannot proceed without classifications, yet Vaihinger regards classifications as fictions”. 
En, beaamt Fuller: “they are fictions for two distinct reasons. 1) we treat the class as a distinct entity, though it is 
composed of individuals that vary among themselves (…). 2) ‘Natural’ classes rarely, if ever, exist. We are constantly 
encountering borderline cases which upset our classifications” (cursivering Dvt). Fuller (1967: 102). In navolging van 
Vaihinger benadrukt Fuller het geconstrueerde karakter van classificaties door te kiezen voor de term ‘fictie’. De al te 
menselijke verleiding classificaties te beschouwen als zuivere reflecties van de werkelijkheid wordt met de term ‘fictie’ 
in de kiem gesmoord. 
18 In Minding the Law (2000) laten de psycholoog Jerome Bruner en de jurist Anthony Amsterdam de term terloops 
vallen als zij één van de functies van classificeren behandelen. Classificaties kunnen bijdragen tot het bewerkstelligen 
van “cognitive solidarity: to promote cohesiveness within cultural groups (…) by seeing the world in a similar manner”, 
Bruner & Amsterdam (2000: 34) (cursivering Dvt). 
19 Daarnaast is het uiteraard ook noodzakelijk dat de betrokkenen de regel ook respecteren en bereid zijn die te volgen. 
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To put something in a category is to assign it a meaning, to place it in a particular context of 
ideas. (…) [C]ategorization is not only an act of reference, specifying what the thing in question is, 
but also an act of sense making, specifying how the category that includes this thing fits into our 
larger picture of the Shape of Things.20 
 

In het voorbeeld van abortus zijn het de tegenstanders die de ongeboren vrucht classificeren als 
persoon, wat hand in hand gaat met de classificerende uitspraak ‘abortus is moord’. Deze 
classificaties zijn onlosmakelijk verbonden met de achterliggende (religieuze) overtuiging dat het 
leven onaantastbaar is en buiten de sfeer van menselijk ingrijpen zou moeten blijven. 

Een classificatie staat dus nooit op zichzelf, maar is als het boegbeeld van een schip waarachter 
een scheepslading aan overtuigingen en opvattingen schuilgaat. Die opvattingen worden niet altijd 
expliciet gemaakt, omdat ze door de persoon of binnen de groep waartoe die persoon behoort als 
vanzelfsprekend worden beschouwd. Wat echter op het niveau van de groep doorgaat voor 
vanzelfsprekend, is op het niveau van de samenleving punt van voortdurende strijd, 
onderhandeling of debat. Daarin spelen classificaties steeds een centrale rol. Volgens Bruner  &  
Amsterdam is dat inherent aan een samenleving: “cultures in their very nature are marked by 
contests for control over conceptions of reality”.21 Een voorbeeld van een dergelijke ‘contest’ is het 
al dertig jaar voortdurende debat ten aanzien van medisch handelen rond het levenseinde. Welke 
concrete gedragingen binnen en buiten de categorie ‘euthanasie’of ‘levensbeëindiging’ vallen levert, 
zoals in dit boek zal blijken, steeds weer opnieuw discussie op. 
 
1.6 Communicatieve wetgeving en de ‘cognitieve functie’ 
In het kader van Bruner & Amsterdam’s idee van ‘cognitieve solidariteit’ is het interessant te wijzen 
op de communicatieve benadering van regelgeving die recent is ontwikkeld door onder andere de 
rechtssociologen Bart van Klink en Willem Witteveen.22 De communicatieve benadering zet zich 
net als de sociale werking benadering af tegen het instrumentalisme, maar doet dat om andere 
redenen. Met communicatieve regelgeving wordt de effectiviteit van afgekondigde regels niet zoals 
in het instrumentalisme van bovenaf afgedwongen met behulp van straf en sancties, maar wordt 
gepoogd effectiviteit te bewerkstelligen door middel van interactie, debat en overtuiging. De 
communicatieve benadering wil dus niet zoals de sociale werking benadering de werking van 
(juridische) regels empirisch sociologisch onderzoeken, maar is een alternatieve strategie om de 
effectiviteit van juridische regels te bewerkstelligen. 

Witteveen  &  Van Klink stellen dat er is sprake van communicatieve wetgeving, als de wet ten 
eerste een rol van betekenis speelt in het publieke debat over de te reguleren materie. Ten tweede 
moeten de doelstellingen van de wet brede steun vinden in de samenleving. En ten derde moet de 
wet erin slagen zowel het gedrag als de manier van spreken en denken van ‘normadressaten’ te 
beïnvloeden. De wijze waarop ‘euthanasie’ en ander medisch handelen rond het levenseinde is 
gereguleerd, wordt wel als een voorbeeld gezien van wetgeving waarbij deze communicatieve 
strategie is toegepast.23 

Ik noem deze benadering hier vooral omdat Van Klink en Witteveen bij communicatieve 
wetgeving een centrale rol zien weggelegd voor de zogenaamde cognitieve functie. Zij omschrijven de 
cognitieve functie als volgt: “een communicatieve wet biedt een vocabulaire dat het denken en 
spreken van (met name) juridische actoren richting geeft, waardoor zij een specifieke toegang tot de 
werkelijkheid krijgen” (cursivering dvt).24 Door het stimuleren van debat en het aanreiken van een 
begrippenkader dat door alle betrokkenen wordt gedeeld, beoogt communicatieve wetgeving te 

                                                 
20 Bruner & Amtserdam (2000: 28-29) 
21 Bruner & Amsterdam (2000: 231) 
22 Witteveen  &  Van Klink (2000) 
23 Zie bijvoorbeeld Schwitters (2001) 
24 Witteveen &  Van Klink (2000: 9) 
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bewerkstelligen dat de te reguleren verschijnselen op overeenkomstige wijze zullen worden 
gepercipieerd of beschouwd. Met andere woorden, door middel van de ‘cognitieve functie’ beoogt 
communicatieve wetgeving cognitieve solidariteit tussen voor de regel relevante betrokkenen te 
bewerkstelligen. Met name in het empirische deel van dit boek is onderzocht in hoeverre dat is 
gelukt met betrekking tot de regulering van medisch handelen rond het levenseinde.25 
 
1.7 Over classificaties en classificeren 
Hoewel in dit onderzoek voornamelijk aandacht wordt besteed aan juridische classificaties, zal 
duidelijk zijn dat classificaties en categorieën ook buiten het recht een invloedrijke rol spelen. 
“Nobody can do without them – not lawyers or judges, Hottentot farmers or school children, not 
even iconoclasts. Categories are the badges of our sociopolitical alliances, the tools of our mental 
life, the organizers of our perception”.26 Omdat dit onderzoek zwaar leunt op het begrip 
classificatie en daarmee verwante begrippen als classificeren, benoemen, definiëren, categorie en 
categoriseren is het van belang ten slotte aan te geven wat in dit boek met dergelijke begrippen 
wordt bedoeld. 

Uit de talloze definities die in de literatuur kunnen worden aangetroffen, kan de volgende 
omschrijving van het begrip ‘categorie’ worden gedistilleerd:27 
 

een categorie is een begrip dat verwijst naar een verzameling verschijnselen (situaties, dingen, 
dieren, mensen, gedragingen,ideeën, et cetera) die om een of andere reden worden beschouwd 
als gelijk, gelijkwaardig of voor elkaar inwisselbaar. 

 
Ook het begrip ‘classificatie’ wordt in bovenstaande betekenis gebruikt. De term classificatie wordt 
daarnaast ook gebruikt om te verwijzen naar een uitspraak of oordeel waarmee een concreet 
verschijnsel wordt geïdentificeerd en benoemd als behorend tot een bepaalde categorie. In dit 
onderzoek wordt ‘classificatie’ in beide betekenissen gehanteerd. 

Het werkwoord ‘classificeren’ (of categoriseren), kan betrekking hebben op twee met elkaar 
samenhangende activiteiten. Enerzijds kan het duiden op het definiëren, begrenzen of construeren 
van een categorie, en anderzijds duidt het op het identificeren of benoemen van een verschijnsel als 
wel of niet behorend tot een categorie. In de praktijk zijn deze activiteiten onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar op het moment dat een moeilijk te classificeren 
verschijnsel zich aandient (‘kniebuigingen’ in het treincoupé-voorbeeld). De categorie-grenzen 
kunnen daardoor ter discussie komen te staan, wat uiteindelijk kan resulteren in een herdefiniëring 

                                                 
25 In een recent artikel (Van Tol, 2005) ben ik meer in detail ingegaan op de ‘cognitieve functie’, en heb daarbij de 
resultaten vanhet empirisch onderzoek (hoofdstuk 7 en 8) gebruikt.  
26 Bruner & Amsterdam (2000:19) 
27 Vergelijk definities van uiteenlopende onderzoekers, waaronder sociologen Durkheim & Maus (1963: 4) “For us, in 
fact, to classify things is to arrange them in groups which are distinct from each other, and are seperated by clearly 
determined lines of demarcation. (…) At the bottom of our conception of a class there is the idea of a circumscription 
with fixed and definite outlines”; de wetenschapssocioloog Sokal, in Johnson-Laird  &  Wason (1974: 187) 
“Classification will here be defined as the ordering or arrangement of objects into groups or sets on the basis of their 
relationships. Some (…) also employ the term ‘classification’ for (…) the allocation or assignment of additional 
unidentified objects to the correct class, once such classes have been established by prior classification”; psychologe 
Rosch (1978: 30): “By category is meant a number of objects that are considered equivalent” (cursivering in origineel); 
psycholoog MacGarty (1999: 1): “Categorization is the process of understanding what some thing is by knowing what 
other things it is equivalent to and what other things it is different from”; wetenschapssociologen Bowker & Star (1999: 
10): “A classification is a spatial, temporal, or spatio-temporal segmentation of the world. A ‘classification-system’ is a 
set of boxes (metaphorical or literal) into which things can be put to then do some kind of work – bureaucratic or 
knowledge production”; en ten slotte Bruner & Amsterdam (2000: 20): “A category is a set of things or creatures or 
events or actions (or whatever) treated as if they were, for the purposes at hand, similar or equivalent or somehow 
substitutable for each other”. 
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van de oorspronkelijke categorie (‘stilte’ is niet alleen ‘afwezigheid van geluid’, maar ‘afwezigheid 
van factoren die iemand in zijn werk kunnen storen’).28 
In de literatuur met betrekking tot classificeren worden doorgaans twee opvattingen over 
classificeren tegenover elkaar gezet.29 De eerste opvatting - de ‘klassieke benadering’ -, gaat terug 
tot Aristoteles. Hij omschreef categorieën in termen van het samengaan van noodzakelijke en 
voldoende eigenschappen die bepalen of een te classificeren verschijnsel wel of niet tot een 
categorie behoort.30 Volgens deze opvatting zijn categorieën uitgerust met duidelijke grenzen, een 
verschijnsel hoort óf wel óf niet tot de categorie. Tegenover de ‘klassieke benadering’ wordt veelal 
de door Wittgenstein ontwikkelde taalspel-theorie geplaatst.31 Deze opvatting - die later door de 
psychologe Eleanor  Rosch empirisch is onderzocht en uitgewerkt tot de zogenaamde ‘prototype-
benadering’ -, komt onder andere voort uit observaties van de wijze waarop mensen classificerende 
begrippen in de praktijk gebruiken.32 

Beroemd zijn Wittgenstein’s opmerkingen over de categorie ‘spel’ waarmee hij aantoonde dat 
het niet goed mogelijk is de noodzakelijke en voldoende eigenschappen van een op het oog 
eenvoudige categorie te formuleren, en daarmee de grens van die categorie scherp te trekken.33 In 
tegenstelling tot de klassieke benadering zijn categorieën vanuit deze opvatting dan ook niet 
opgebouwd aan de hand van gefixeerde eigenschappen die de individuele ‘leden’ van een categorie 
aan elkaar gelijkstellen. De overeenkomsten tussen de verschillende leden van een categorie, 
hebben veeleer het karakter van ‘familiegelijkenissen’.34 De genoemde psychologe Rosch heeft aan 
                                                 
28 De rechtsfilosoof Edvard Levi schreef in 1949 een vele malen herdrukte inleiding in juridisch redeneren, waarin hij 
dat illustreert aan de hand van de juridische categorie “inherently dangerous articles”. Hij volgt hoe de grenzen van die 
categorie veranderen in een opeenvolging van zaken. De vraag in die zaken is steeds of de verkoper van een product 
dat schade toebrengt aan een derde persoon die niet de koper is van het product, aansprakelijk kan worden gesteld 
voor de geleden schade. De juridische vraag daarbij was of het product dat de schade veroorzaakt had kon worden 
geclassificeerd als ‘intrinsiek gevaarlijk’ of niet. Levi maakt de balans op van een lange serie rechtzaken, die de categorie 
vulde met een bonte verzameling voorwerpen. “The dangerous concept had in it a loaded gun, possibly a defective 
gun, mislabled poison, defective hair wash, scaffolds, a defective coffee urn, and a defective aereated bottle. The not-
dangerous category, once referred to as only latently dangerous, had in it a defective carriage, a bursting lamp, a 
defective balance wheel for a circular saw, and a defective boiler”. Met betrekking tot juridisch redeneren stelt Levi: “It 
appears that the kind of reasoning involved in the legal process is one in which the classification changes as the 
classification is made. The rules change as the rules are applied. More important, the rules arise out of a process which, 
while comparing fact situations, creates the rules and then applies them”. Levi (1949: 18) 
29 Zie onder andere Lakoff (1987); Taylor (1995); Rosch (1978); Bowker & Star (1999); Douglas & Hull (1992), Bruner 
& Amsterdam (2000); McGarty (1999), Billig (1996) 
30 Een heldere omschrijving van de klassieke opvatting over classificeren van Aristoteles wordt gegeven door de 
linguïst John Taylor. Hij beschrijft de vier uitgangspunten die Aristoteles’ hanteerde ten aanzien van categorieën:1) 
Categorieën worden gedefinieerd in termen van het samengaan van noodzakelijke en voldoende eigenschappen. 2) 
Eigenschappen zijn binair. Met ander woorden, met eigenschappen is het alles of niets: een entiteit bezit deze 
eigenschap, of niet. Daaruit volgt: 3) Categorieën hebben duidelijke grenzen. Als een categorie eenmaal is gedefinieerd, 
verdeelt die de wereld in twee groepen entiteiten, namelijk in een groep die deel uitmaakt van de categorie en een groep 
die daar geen deel van uitmaakt. Iets kan niet een beetje wel en een beetje niet deel uitmaken van een categorie, waaruit 
ten slotte volgt: 4) Alle leden van een categorie hebben gelijke status. Taylor (1995: 21-29). 
31 Dit is uiteraard een sterk versimpelde weergave van de ontwikkeling van de talloze ideeën die op dit gebied naar 
voren zijn gebracht. Zie voor een uitgebreidere beschijving bijvoordeeld Lakoff (1987), Taylor (1995).  
32 In de jaren zeventig van de vorige eeuw lieten cognitief en sociaal psychologen zich in onderzoek naar cognitieve 
denkprocessen in het algemeen en de omgang met categorieën in het bijzonder, inspireren door de ideeën van 
Wittgenstein. Meest invloedrijk was de ‘prototype-benadering’ van Eleanor Rosch. Zie ook Lakoff (1987); Taylor 
(1995); Billig (1996) 
33 Wittgenstein gebruikt een treffende metafoor om uit te drukken wat er gebeurt als je kijkt naar de mogelijke 
betekenissen die het begrip ‘spel’ in dagelijks gebruik kan krijgen toebedeeld. Het begrip breidt zich dan uit “zoals we 
bij het spinnen van een draad vezel aan vezel draaien. En dat de draad sterk is komt niet doordat er een vezel is die 
door de lengte van de hele draad loopt, maar doordat een groot aantal vezels elkaar overlappen”.Wittgenstein (1992: 
52) Even later concludeert hij: “je kunt zeggen dat het begrip ‘spel’ een begrip zonder duidelijke randen is”. 
Wittgenstein (1992: 54) 
34 Na een beschouwing waarin Wittgenstein onder andere kaartspelen, bordspelen, balspelen en Olympische Spelen 
met elkaar vergelijkt komt hij tot de volgende slotsom: “we zien een gecompliceerd web van gelijkenissen, die elkaar 
overlappen en kruisen. (…) Ik kan deze gelijkenissen niet beter karakteriseren dan met het woord ‘familiegelijkenissen’; 
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de hand van onderzoek aangetoond dat de wijze waarop mensen in de praktijk bepalen of een te 
classificeren verschijnsel al dan niet tot een categorie moet worden gerekend, meer aansluit bij 
Wittgenstein’s ideeën dan bij de klassieke benadering. Doorgaans wordt het lidmaatschap van een 
categorie beoordeeld door het te classificeren verschijnsel te vergelijken met een voorbeeld uit de 
categorie dat de betreffende persoon exemplarisch acht. Rosch spreekt daarbij van een prototype. 
In haar onderzoek zag Rosch de hypothese dat lidmaatschap van een categorie een gradueel 
karakter heeft en geen kwestie is van alles of niets, bevestigd. Categorieën zijn niet scherp begrensd, 
maar hebben ‘fuzzy boundaries’. Naast een filosofisch idee, bleek dat “a psychologically very real 
notion”.35 

Als mensen classificeren op basis van prototypen of exemplarische voorbeelden hangt de 
uitkomst van het proces zowel af van het gekozen voorbeeld als van de gelijkenis of het verschil 
dat iemand ziet met het te classificeren verschijnsel. En dat is in veel gevallen een creatief proces 
met onvoorspelbaar resultaat. Want, licht de linguïst Taylor toe: 

 
Similarity, like beauty, lies in the eye of the beholder. Once we invoke similarity as a basis for 
categorization, we inevitably bring language users, with their beliefs, interest an past experience, 
into the picture. Things are similar to the extent that a human being, in some context and for 
some purpose, chooses to regard them as similar.36 
 

Kortom, wanneer mensen classificeren op basis van exemplarisch geachte voorbeelden, hangt de 
uitkomst van classificeren ofwel het antwoord op de vraag of een verschijnsel wel of niet tot een 
bepaalde categorie hoort, samen met de persoon die classificeert; de context en de sociale groep 
waar die persoon deel van uitmaakt; en het doel dat de betreffende persoon daarmee voor ogen 
heeft.37 

Wanneer daarbij in ogenschouw wordt genomen dat de huidige regels voor medisch handelen 
rond het levenseinde en de daarmee gepaard gaande classificaties in praktijk dienen te worden 
gebruikt door mensen die deel uitmaken van verschillende disciplines, zijn we terug bij Griffiths’ 
veronderstelling dat de leden van de semi-autonome velden van respectievelijk het recht en de 
geneeskunde juridische begrippen wellicht verschillend interpreteren. Anders gezegd, er bestaat 
mogelijk een gebrek aan cognitieve solidariteit tussen enerzijds artsen die de regels op het eigen 
gedrag moeten toepassen en anderzijds juristen die die regels dienen te handhaven. Mogelijk 
classificeren zij concrete situaties van medisch handelen rond het levenseinde op verschillende 
wijze. Uit het onderzoek dat voor deze studie werd verricht blijkt dat het geval te zijn, hetgeen 
gevolgen heeft voor de werking van het huidige controle-regime waar artsen zich naar moeten 
conformeren. Het onderzoek en de resultaten wordt in de hoofdstukken 7 en 8 besproken. 

In de hoofdstukken daaraan voorafgaand wordt uitgebreid aandacht besteed aan de wijze 
waarop de classificaties waar het huidige controle-apparaat voor medisch handelen ronde het 
levenseinde zijn gebaseerd, tot stand zijn gekomen na een langdurig debat met deelnemers met 
uiteenlopende achtergronden en belangen. “Categories are made, not found”38, en voor een goed 
begrip van de thans gebruikte juridische classificaties is het van belang te kijken waarom veel 
deelnemers het eigenlijk nodig achtten om medisch handelen rond het levenseinde in verschillende 
categorieën te verdelen; welke veronderstellingen aan de uiteindelijke geconstrueerde classificaties 

                                                                                                                                                            
want zo overlappen en kruisen de verschillende gelijkenissen tussen de leden van een familie elkaar: bouw, 
gelaatstrekken, kleur van de ogen, manier van lopen, temperament, etc. etc. – En ik zal zeggen: de ‘spelen’ vormen een 
familie” Wittgenstein (1992: 51-52) 
35 Taylor (1995: 43) 
36 Taylor (1995: 60) 
37 Wittgenstein stelde in dat kader dat de betekenis van begrippen samenhangt met de ‘levensvorm’. 
38 Dit is de eerste van een zestal richtlijnen die volgens Bruner &  Amsterdam in het achterhoofd moeten worden 
gehouden bij een onderzoek naar categorieën en classificaties. De overige vijf die zij noemen zijn: categorizing is an act 
of meaning making; categories imply a world that contains them; categories serve particular functions; categories 
become entrenched in practice; categories are never final. Bruner &  Amsterdam (2000: 27-37) 
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ten grondslag liggen; welk doel de makers daarmee voor ogen hadden; maar ook welke argumenten 
zijn gebruikt door degenen die heel andere classificaties voorstelden of zelfs de hele onderneming 
om tot verschillende categorieën te komen onnodig of onhaalbaar vonden. In de komende 
hoofdstukken (2, 3 en 4) komen al deze aspecten aan de orde. 



 

 
Deel I 

De constructie van classificerende begrippen 
met betrekking tot de regulering van 

medisch handelen rond het levenseinde 
 
 
In de twintigste eeuw ontwikkelde de geneeskunde zich zo ingrijpend, dat zij een volledig ander 
aanzien kreeg. De opkomst van moderne medische kennis en technologie vergrootte de invloed 
van artsen op het ziekteverloop. Eén van de meest controversiële aspecten van de zich wijzigende 
situatie, was dat mensen steeds minder ‘gewoon’ dood gingen. Dat wil zeggen, hoe en ook wanneer 
de dood zou komen werd in de medische praktijk steeds vaker voorafgegaan door een besluit, 
genomen door arts, patiënt of directe naasten. Met de opkomst van de ‘dood-na-besluit’ 
vervaagden grenzen van tot dan toe onbetwiste want ondubbelzinnig geachte categorieën. Er 
ontstond twijfel over de vraag waar het leven eindigt en de dood begint. De heersende medische 
ethiek en in haar kielzog het recht met betrekking tot levensbeëindigend handelen werd daarmee 
voor grote dilemma’s geplaatst. 

In dit historisch deel wordt beschreven om welke categorieën het ging en waarom en hoezeer 
het construeren van nieuwe categorieën gepaard ging met verwarring en onenigheid. Vooral zal 
steeds aandacht worden besteed aan de samenhang tussen de door betrokkenen voorgestelde 
onderscheidingen, de achterliggende ethische uitgangspunten die daarbij worden gehanteerd en het 
uiteindelijke doel dat degene die het voorstel doet met zijn classificaties voor ogen heeft. 

Het deel is opgebouwd uit drie hoofdstukken (hoofdstuk 2, 3 en 4). In elk hoofdstuk staat een 
aantal met elkaar samenhangende classificerende begrippen centraal. In hoofdstuk 2 wordt de 
aanloop van het debat ten aanzien van het classificeren van medisch handelen rond het levenseinde 
geschetst aan de hand van de begrippen ‘leven’ en ‘dood’. In hoofdstuk 3 wordt aan de hand van 
diverse overheidsrapporten beschreven hoe dat debat gedurende de periode tussen 1970 en 1985 
verliep. Het begrip ‘euthanasie’ nam daarin een centrale plaats in. Het officiële begrippenkader 
waaraan het Nederlandse euthanasie-beleid zou worden opgehangen, werd uiteindelijk in het 
rapport van de Staatscommissie Euthanasie in 1985 vastgelegd. Het hoofdstuk besluit met een 
schematisch overzicht van dat classificatorische begrippenkader, waarbij wordt beschreven hoe het 
huidige controle-apparaat functioneert. 

Hoofdstuk 4 is gewijd aan een apart classificatie-probleem dat met de technische vraag naar een 
effectief juridische controle-apparaat in de loop van de jaren tachtig voor het voetlicht trad. Het 
betreffende probleem vloeide voort uit de Wet op de Lijkbezorging, waarin het begrippenpaar 
‘natuurlijke’ en ‘niet-natuurlijke’ dood centraal staat. Het begrippenpaar speelt een sleutelrol in het 
huidige controle-apparaat voor medisch handelen rond het levenseinde. Er ontstond discussie met 
betrekking tot de vraag of dat begrippenpaar wel geschikt zou zijn voor een dergelijke rol en in 
hoeverre het overlijden na ‘euthanasie’ en andere vormen van dood-na-besluit al dan niet als 
‘natuurlijk’ zouden moeten worden aangemerkt. 

Alvorens aan te vangen met hoofdstuk 2 moet worden benadrukt dat ik niet pretendeer een 
volledig en gedetailleerd beeld van de ontwikkeling van het Nederlandse beleid ten aanzien van 
medisch handelen rond het levenseinde te geven. Het doel van deze hoofdstukken is inzicht te 
geven in het ontstaan van het raamwerk van classificerende begrippen waaraan dat beleid 
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uiteindelijk zou worden opgehangen. Ik beperk mij dan ook steeds tot gebeurtenissen en 
publicaties die betrekking hebben op dat specifieke onderwerp. Voor een grondige beschrijving van 
de ontwikkeling van het Nederlandse beleid en het proces van rechtsverandering ten aanzien van 
euthanasie en ander medisch handelen rond het levenseinde, verwijs ik naar de historische studie 
van Heleen Weyers.1 

                                                 
1 Weyers (2004) 




