Helder analyseert M.J. Trappenburg in haar dissertatie vier recente
medisch-ethische debatten en daarin gehanteerde denkmodellen.
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Zij meent dat geen van de debatten of denkmodellen bevredigend
is. Daarom ontwikkelt zij een nieuw denkmodel, waarmee zij aan-

sluit bij Micheal Walzers 'Spheres of Justice'. Walzers benadering
roept sterke herinneringen op aan Dooyeweerd, toch blijken de
verschillen tussen heiden groter dan de overeenkomsten.
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n Nederland bestaat een grate

heldere manicr die bovendicn hlijk

ver<,chcidenheid aan opvattingen

geeft van cen grote belezcnhcid. Het i-,

over gevoeligc ethischc kwestics

bckcnd dat wcinig dingen zo lastig zijn

al, abortus, euthanasic, experi·

als het op adequate wijze samenvatten
en weergeven van ccn de-

mentcn met embryo's en
genctica. Deze verscheide-

bat. De manicr waarop zij

nheid geeh aanlciding tot

dit

debattcn over de vraag

procfschrift al zeker de

doet,

maakt

haar

wat wei en niet i-, geoor·

moeite waard. Natuurlijk

loofd, en over de vraag

gebeurt hct som'> dat je als

wat we wei of niet moeten

kzer een verwijzing mist

verbieden. Deze debatten

naar een artikcl Jar

vormen vcclal een buiten-

juist hijzonder hecft ge'!n-

gewoon

spircerd Een welwilknde

onoverzichtelijk

JOU

nu

gehccl. Retori-;che 'argu-

kzer zal daar echter zon-

menten' worden afgewis·

dcr problemen over heen

willen stappen in het besef
Alr.drs. AK Huihers
dat
volledigheid
niet aileen onmogelijk,
analyses, juridische fijnslijperijcn komaar
zelfs
onwensclijk
is bij dergelijkc
mcn in contact met kerkelijke stand-

seld met d1ep-filosofische

punten. Aileen al vanwege deze grote

overzichten.

onovcrzichtelijkheid is hct bijzonder
prettig dat /\largo Trappenburg in haar

lk zou het proefschrift echter tekort

recent ver<,chcnen Ji,sertatic een analy-

docn, als ik zou blijven steken in de op-

se maakt van vier recente medisch-cthi-

mcrking dater sprake is van ecn gocde

schc dehattcn. Zij doer dat op een zecr

-;amcnvatting van de dcbattcn over her
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selectie-vraagstuk (wie gaat voor7), genetica, orgaantransplantatic en medi-

- Hct debat over orgaan-transplantatic
en medische experimenten kenmerkt

sche experimenten. lmmers, Trappen-

zich door een sterke mate van 'voorjuri-

burg beoogt meer dan aileen een sa-

disering' De discussie wordt vrijwel uit-

menvatting. Ze is uit op een beoorde-

sluitend in juridische termen gevoerd.

ling van de debatten, en van de denk-

Dat leidt enerzijds tot heldere uitkom-

modellen die in hct debat worden ge-

sten, zoals commerciele donatie mag

hanteerd. Op basis van deze beoorde-

niet en experimenten mogen uitsluitend

ling komt zij tot de opinie dat cen

na verkrcgen toestcmming, maar wcl-

nieuw model noodzakelijk is. Zij ont-

licht ook tot enige frustratie. Hct is

::l::l

wikkelt vervolgens zelf zo'n nieuw mo-

nauwelijks mogelijk werkelijk te debat-

':L

del, waarbij zij zich baseert op de

tcren vanuit een standpunt dat ingaat

theoric

tegcn hctgeen juridisch is dichtgetimmerd.
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van

Michael

Walzer.

Hier

wordt het natuurlijk pas echt spannend
en de aandacht in dezc besprcking zal

Het

dan ook vooral daar naar uitgaan.

Trappenburg nauwelijks mogelijk om

is

bijvoorbeeld

volgens

experimcnten met kindcrcn tc verdedi-

Beoordeling debatten

gcn in het debar, omdat elke poging

Trappenburg beoordeelt de dcbatten

daartoe onmiddellijk wordt afgeblazen

op hun problcemoplossend en nonnge-

onder verwijzing naar het toestem-

nererend vermogen. Haar basisveron-

mingsvereiste. Toch kan er wei een

derstclling is, dat de structuur of het

goed argument zijn voor experimenten

gebrek aan structuur in een maatschap-

met kinderen, namelijk de ontwikkeling

pelijke discussie en de aard van de door

van

de dcelnemcrs gcbruikte argumenten

grocp. Dcze weg drcigt echter nage-

bepalend zijn voor de uitkomsten van

noeg te worden afgesloten.

de

discussie.

geneesmiddelen juist voor die

Deze veronderstelling

wordt naar haar oordeel bevestigd door

- Het debat over genetica en over me-

de analyse van de dcbatten zoals door

dische expcrimenten bij embryo's ken-

haar verricht. In concreto betckcnt dit
het volgendc:

open terrcin. In de praktijk hetekent dit

merkt zich door cen gevecht op zeer
chaos en ongcstructureerdheid. Een

- Het debat over het selectie-vraag-

dans om het moeras, zou je kunnen

stuk kenmerkt zich door een aantal

zeggen Het is dan ook niet verbazing-

verschillende probleemdefinities. Er is

wekkend dater twee typen normen uit

een medische benadering (met mcdi-

dit debat naar voren komen, te weten

sche criteria), cen juridische (burgers

morele panieknormering, naast het toe-

hebbcn rechten), een benadering op

passen van bestaande normering op die

instellingsniveau (gericht op budget-

stukjes van het probleem waar dat nog

ten) en 'mcta-benaderingen' (moeten

net gaat. Het wetsvoorstcl inzake expe-

we niet af van de begeerte7) Dit bete-

rimenten

kent dat het debat steeds maar door

Trappenburg als voorbecld bij uitstck

met

embryo's

beschouwt

blijft gaan en dat geformuleerdc nor-

van morele panieknormering. Er is in

men vaak niet lang stand houden. Zc

aile chaos een sterke bchoefte om in ie-

wisselcn immers al naar gelang de problcemdcfinitic.

der geval iets tc verbieden en dus schiet
de wetgevcr uit de bocht.
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lk vind de analyse van dehatten door

ecn politicoloog zo'n heetje vloeken in

Trappenburg,

verheldcrcnd,

de kerk, en dus hanteert zij dit criteri-

0

toch onvoldocndc overtuigend. Dat

um ncrgens cxpliciet. Tach verraadt

m

hoewel

heeft vooral te makcn met de grate ma-

haar taalgcbruik op dit punt vee!. lk

te van diffuusheid van haar beoordc-

geef twee voorbeelden,

lingskader. Wannccr is nu eigenlijk een
verlopen?

Ten cerste werd hierboven a! aangege-

Naar mijn rncning kun je daarvoor vier

ven dat zij het wetsvoorstel inzake ex-

debat

naar

tevredenheid

perimenten bij embryo's

criteria aanlcggcn,
Het dehat als zodanig
verliep ordelijk, de argumcnten die werden ingebracht waren deugdelijk,
etc., het proces-criterium.
2. Er is een heldcrc uit-

komst uit hct dcbat gekomen, ecn duidelijke keuze
wat wei en nict mag, het
Juridische criterium.
3. Er

i<>

ecn

uitkomst

waarmee de betrokkcnen
uit de voeten kunnen, die
zij kunncn invoclcn en uit-

Juristen moeten niet

aanduidt
paniek-

als

'morele

normcring',

in

Ianger denken dat

haar eigen Engelse vert-

ethiek een 'slappe-

aling zelfs als }or-Cads-sake-leis-forbid-something norms'.

hap-vorm' van recht

ledereen die een beetje op

is en ethici moeten
ophouden te
denken dat juristen
nogal platvloerse
filosofen zijn.

voeren, het draagvlak-cri-

de hoogtc is met theorieen met betrekking tot
de morele status van het
menselijk embryo, zoals
onder meer hinnen het
CDA al jaren gehanteerd en zij is meer dan op de
hoogte - weet dat het
wetsvoorstel volstrekt in

terium

overeensternming is met die benade-

4. Er is een inhoudelijk bcvredigende

ring. Zeker gccn panieknormering dus,

uitkomst, ccn uitkomst die in de ogen

maar een volstrekt consistente uitwer-

van de beoordelaar, niet altijd noodza-

king van een bcpaalde lijn. Dat die lijn

kelijk een bctrokkene, een inhoudelijk

voor discussie vatbaar is, zal niemand

goede keuze is, het inhoudelijk criteri-

betwisten; dat betekcnt beslist niet dat

um.

er sprake is van cnige vorm van paniek.

In haar waardering van de verschillende

delijkc afschuw onvoldoende onder

Kennelijk kan Trappenburg haar inhoudehatten !open deze vier criteria in gro-

stoelen of banken steken.

tc mate door elkaar. Deze 'hutspotterig-

Ten tweede constatecrt Trappenburg in

heid' van haar bcoordelingskader maakt

hct dehat over transplantatic dat de

dat de waardering van de dcbatten door

'voorgejuridiseerde structuur een on-

Trappenburg vaak zeer glibberig ver-

overkoombare hindernis is voor het

loopt. Je krijgt een enkele keer zelfs de

ontstaan van nieuwe normen' (pagina

indruk dat Trappenhurg eerst vaststelt

157). Een van haar stenen des aanstoots

dat ze ergens tcvreden over is, en dan

is daarbij dater niet een 'geen-bczwaar-

vervolgens het passcnde criterium erbij

systeem' zal worden ingevoerd. Nu is

zockt orn deze hewcring te staven. Het

de discussic over dit onderwerp bijzon-

angstige vermoeden rijst soms zelfs dat

der zorgvuldig gevoerd. Bovendien kan

zij voor haar eigen oordeel vooral crite-

echt niet worden gezegd dat de voor-

rium 4 gcbruikt Natuurlijk is dat voor

gejuridiseerdheid aanleiding is geweest
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tot hct hanteren van uitsluitend juridi-

voed<.el en organisatic-structuur ben·eft.

z

'>che argumenten, of tot ccn grote een-

Walzer daarcntegen 1s van oordeel dat

zijdigheid in de discussie. Kennclijk

er voor elke sfcer van maatq_happeliJk

zijn er gewoon goede redencn om niet

Ieven eigen normen van rechtvaardig-

over te gaan tot een "geen-bezwaar sy-

heid

steem'. l'ratcn over een 'onoverkoom-

Walzer velden als 'veiligheid en wel-

hare hindernis' wekt echter ecn geheel
andere i ndruk

derwijs', 'lidde en vriendschap' en zelf-,

gelden.

,f,1et

\fcren'

bedoclt

zijn', 'geld en goederen', 'ambten', 'on"goddeliJkc genade' Van cruciaal he lang

w
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AI met al i'> Trappcnburg van oordeel

is, dat het hczit van ecn sterkc positie

dat geen van de dehatten aanleiding

of zelfs een monopolic in de ene deer

gecft tot grote tevredenhcid. Dit hecft

nooit mag lciden tot eenzelfde mono-

volgens haar direct te maken met het

polie in andere sferen. Cenade mag nict

feit dat geen van de gehantcerde denk-

tc koop zijn, net zo min a!, licfde of

modcllen ccht hcvredigcnd kan worden

politieke ambten. In dczelfde lijn reclc-

genocmd Zij onderscheidt het juridi-

neert hij dat de normen uit de ene sfeer

sche, hct libcrale en het con<,ervatieve

niet zonder mcer overheersend mogcn

denkmodel. Met de laat'>tc categoric

zijn in ecn andere steer. Zo mag ic-

zijn die theorieen bedoeld die de pro-

mand niet worden afgewezen in cen

hleemdcfinitie a!, zodanig ter discussic

sollicitatie-procedure voor een amht'

willen stellen. Daartoe rekent zij de ge-

vanwcgc zijn scheve neus, maar het zou

meenschapsgerichte, de narrativi'>tische

orlZin zijn diezclfde norm op te lcggen

en de 'rooms-katholieke' henadering

aan mensen die ovcrwcgen of ze met

Hoewel al deze henaderingen ook hun

iemand in het huwelijk zouden willen
trcden.

voordelen kennen, zijn zij lang niet altijd in staat voldoende hij te dragen aan
een dehat om dat naar wens te Iaten

In beginsel zijn er drie mechani<,mcn

verlopen. Er i'> volgens haar, kortom,

hoc goedcren kunnen worden verdeeld,

hehoefte aan een nieuw model.

tc wetcn vrije ruil (de markt), verdienste en hehocfte like .,fccr kent zijn ei-

Spheres of Justice

gen mccst gewenste verdelingsmecha-

In haar zoektocht naar cen nieuw denk-

ni<,men. Hoge cijler<, in hct onderwijs

model stuit Trappenhurg op Michael

bchoren niet tc koop te zijn of naar he-

Walzer. Voor de ontwikkeling van haar

hocfte te worden verdceld, het gaat

model sluit zij met name aan op diens
boek 'St,!Jem of .lrislice' 1 Walzer <,chreef

daar om verdienste. De vraag of godde-

dit hoek in feite als reactie op het grotc

deeld, is aanleiding gewcest voor ccn

lijke genade naar verdienste wordt vcr-

wcrk van John Rawls, 'A T!Jeaty of

van de grootste scheuringen in de ge-

.lusl1ce". Hct belangrijkste onderscheid

schicdenis van de christclijke kerk .

met de henadering van Rawls is, dat
Walzer een gedifferentieerde theorie

De henadering van Walzer roept in eer-

van rcchtvaardigheid presentcert. Rawls

ste instantie '>terke herinneringen op

brcngt cen theorie van rechtvaardig-

aan hct werk van Dooyeweerd. Ecn

heid die hij zeer algemeen gcldig laat

zeer helangrijke overeenkomst is bij-

zijn, althans voorzover het heschavin-

voorbeeld het punt dat ook Dooye-

gen met een bcpaald minimum aan

weerd van oordecl was dat normen uit
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hct cnc aspect van de werkelijkheid en

weliswaar, omdat hij ecn bclangrijke

sarncnlcvingsvcrband niet zondcr meer

verbetering

toch.

0

rnochten worden overgezet naar een

Dooyewccrd daarentcgen wcrkt na-

m

ander aspect of verband. Dat betekcnt

tuurlijk wei degelijk vanuit ecn inhou-

aanbrengt,

maar

in essentie dat beiden een radicaal plu-

delijk

ralistisch-norrnaticve benadering hante-

wenselijkc werkclijkhcid. Socvereiniteit

ren. Toch rnoeten we om door deze in

in eigen kring is dan ook zeker niet ecn

het oog lopende ovcrcenkornst niet om

andere benaming voor volslagcn onge-

gekleurd

beeld

over

een

de ruin Iaten leiclen. Naar rnijn oordcel

normccrde autonomic van maatschap-

zijn de verschillen tusscn beidc benade-

pelijke clubjes

m

ringen uiteindelijk groter dan de overcenkornsten. Lliteraard kan het een en

Nieuw denkmodel

ander in deze bockbcspreking nict uit-

Trappenburg is van oordeel dat een

vocrig worden geanalyseerd, ik volsta

denkmodel gebaseerd op de theorie

dcrhalve met hct nocrnen van drie es-

van Walzer zccr nuttigc dienstcn kan

sentiele ver<.chillen tussen de benade-

bewijzen in medisch-ethische dcbattcn.

ring van

Dooycwcerd

en

die

van

Walzer
De wctskri ngen van Dooyewecrd

Zij rnoet daartoe nog wei eer-.t een
roepcn, want daarover rcpt Walzer
nict lk wil nict uitsluiten dat het con-

rneen<.chappen, tcrwijl Walzer, althans

sistent is met de thcoric van Walzer om

in 'S~hms of Ius/ice' uitsluitend is gericht

dezc deer te creeren, a! moet

op de aard van de goederen die worden

wei worden gczegd, dat dit

verdccld. De kringen zijn daarmec iets

wei een beetje merkwaardig

radicaal anders dan de 'S~heres' van

is in het Iicht van hct fcit dat

Walzer Om ecn typerend voorbeeld te

Walzer artsen behandelt in

noernen:

over

het kader van de 'sf>here of offi-

scholcn, hct gezin etc., Walzer daaren-

ce . lk heb echter een vee!

tegen over de goederen 'educatio11' en

ernstiger en fundamentclcr

'ki11shif> ,md louc' Walzer is dan ook geen

punt van kritiek. Op gccn

gernccnschapsgericht denker pur

Dooyeweerd spreekt

5!1111}.

enkele plaats besteedt Trap-

2. Walzer presenteert ecn theoric van

pcnburg aandacht aan hct

rechtvaardigheid, bij Dooyewecrd gaat

fcit dat Walzer een theorie

het om ccn vee! bredere normativiteit.

van rechtvaardigheid neer-

De gerichtheid van Walzer op de distri-

zet. Zijn theorie gaat over

butic van goederen geeft zij n theorie

distri butic-vraagstukken.

een totaal ander 'A"liu;cn'.

Lang niet aile ethische vra-

3. Walzer prcscnteert cen interpretatie-

gcn zijn tcrug tc brengen tot

ve theorie H1j gaat op zoek naar 'shared

distri butie-vraagstukken.

ttlidcrs/cmdi11<Js·, analysccrt die, stclt klcinc vcrbetcringcn voor en komt zo tot

sche vraagstukkcn zijn an-

een normatievc keuzc. Op geen cnkele

ders van aard. Llit de vier

De wetskringen van
Dooyeweerd zijn
iets radicaal anders
dan de 'Spheres'
van Walzer.
Dooyeweerd
spreekt over
scholen en het
gezin, Walzer
daarentegen over
de goederen
'education' en

lntegendeel, de meeste ethi-

'kinship and love'.

wijzc wordt deze keuze gedragen door

door Trappenburg besproken

een inhoudclijk becld over ecn wcnsc-

thema's kan cigenlijk aileen hct sclec-

lijkc werkclijkheid Walzer is in de kern

tie-vraagstuk als een di-.tributie-pro-

ccn hbcraal 1 cen gcnuancccrde libcraal

blcem
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'steer van gezondheidszorg' in het Ieven

-.taan in nauwe relatie tot werkelijke ge-

( [)V

z

'>+

worden

bcschouwd.

llij

de

u

z

andere onderwcrpen komen distributieaspecten hooguit terzijde aan de orde,

wat het goede Ieven is. In het recht

zij vormen echter nooit de kern van het

gaat het om de vraag hoe wij onze sa-

vraagstuk.
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Kortom,

op

dezc

de inhoudelijk goedc keuze is, of zelfs

wijze

menleving willen ordenen. Als je die

wordt Walzer ver, te ver, buiten zijn ei-

twee vragen voortdurend door elkaar

gen proporties opgcrekt Hct nieuwe

heen laat lopen, lcidt dat tot een bui-

denkmodel leidt dan ook tot conclusies

tengewoon verwardc discussic. Juristcn

die wat mij betreft veel tc kort door de

moeten niet Ianger denken dat ethiek

bocht zijn

een 'Siappc-hap-vorm' van recht is en

Bovendicn lijkt Trappen-

burg ook hier de neiging te hebben

ethici moeten ophouden te denken dat

eerst tc kijken wat ze van iets vindt, en

juristen nogal platvlocrse filosofen zijn.

vervolgens afhankelijk daarvan ecn bij-

Ceen van beide is waar. Elk discours

II..LJ

passcnde sfeer te creeren. Een sterk

hccft zijn eigen waarde

IQ

voorbeeld daarvan vind ik het volgen-

wannecr ethische en juridischc argu-

lk denk dat

dc, Trappcnburg wil de mogelijkheid

menten

van abortus niet in zijn algemeenheid

zouden worden, er ecn aanzicnlijke

zorgvuldiger

onderscheiden

inperkcn, maar heeft wei moeitc met

meeropbrengst in de discussie tc halen

ecn te vanzelfsprekende mogelijkhcid

zou zijn. AI met al heeft Trappenburg

tot abortus bij bepaalde, zeer Iichte af-

een interessant proefschrift afgeleverd.

wijkingcn.

Teleurstellend is het, dat haar analyse

Om

dit

te

verdedigen

schrijft zij de volgende zinsnede, 'Kan

niet altijd de ncutraliteit lijkt te hebben

een reguliere abortus in de abortuskli-

die haar theoretische benadering vereist.

niek in onze samcnleving worden gedefinicerd als een standaard publieke
voorziening, selectieve abortus (na prenatale diagnostiek, ah) speelt zich af in

A1r.drs. AK Htlibers ( 1963) is wcrkzaam hi]
NZj!Co11sult

de sfeer van de gezondhcidszorg en zal
daar worden beoordceld aan de hand
van in die sfeer gcdeeldc normen' (pagina 321 ). Tja, zo lust ik er ook nog

M.J. Trappenburg, Soortc11 van geltjk: mcdisch-ethische drscussic i11 Nederla11d, Tjeenk
Willink, Zwolle, 1993, 381 biz, f 75,-.

wei een paar.
No ten

Recht en ethiek
Er moet mij nog ecn zaak van het hart.
Wat in mijn ogcn vele medisch-ethische debatten onbcvredigcnd maakt, is
vooral hct niet onderscheiden tussen

I
2

Walzer, i\1., Sfl/Jcrcs of /w;IICC, Blackwell, Ox lord
1994 (ceNe druk 1'!831
]\_.,1et arnbten bedoclt Walzer niet aileen polrtre-

kc ambten, maar aldie lunct1cs waar het puhliek
a]<, gehccl een belang rn hedt,

du..,

ook art<;en en

dergcliJke

cthischc en juridische argumentcn. In
feite loopt ook Trappenburg in deze
valkuil. Zij behandelt aile argumcnten
zonder probleem door elkaar heen en
volgt daarmee, op zichzelf begrijpclijk,
de heilloze discussie.
Recht en ethiek zijn twee fundamentccl
van elkaar te ondcrscheidcn gebicden
In de ethick gaat hct om de vraag wat
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