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ten geleide : 
Dit is het laatste extra-dubbel (het kan niet op) 
nummer van Ont-moeten onder verantwoordelijkheid 
van de oude redactie. We hebben ons in dit nummer, 
helemaal gewijd aan zelfdoding,al naar de nieuwe op-
zet ervan: minder alleen groepswerk-en meer algemeen 
kaderblad gericht. Dit kalenderjaar zal het Humanis-
tisch Verbond speciale aandacht schenken aan de pro-
blematiek rondom zelfdoding, juist de laatste tijd 
actueel geworden door het proces tegen Klazien Sy-
brandy n.a.v. haar artikel in Eu Thanatos, het blad 
van het Informatiecentrum voor Vrijwillige Euthanasie. 

Het eerste artikel van de psychiater D.van Tol: Zelf-
moord in de wereld van morgen biedt een uitstekende 
inleiding ih de algemene problematiek. Het volgende 
artikel van de socioloog C.W.G.Jasperse: Suicidé, is 
wat 'wetenschappelijker' gesChreVen; maar biedt een 
schat van gegevens over de huidige toestand in Neder-
land in vergelijking met andere landen. Beide artike-
len verschenen in Intermediair, jaargang '74"75. Uw 
redacteur Albert Nieuwland schreef voor Rekenschap 
Humanistische visies op zelfdoding en vergeleek daarin 
verschillende humanistisch genoemde visies met elkaar, 
gaf een eerste aanzet tot een humanistische begeleiding 
op dit terrein en destillrde een aantal gemeenschap-
pelijke wenselijkheden. Tenslotte zette de psycholoog 
Peter de Koningh i.2 Zelfdoding en humanistische geeJ-
ternrce verzorging uiteen, welke vragen de humanistisch 
geestelijk raadsman/Vrouw zichzelf gesteld moet hebben 
om adekwate begeleiding te kunnen geven. 

Rest ons, als redactie, nog al onze trouwe lezers 
hartelijk te danken voor alle aandacht en blijken 
van interesse. 

Redactie. 
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ZELFMOORD IN DE 
WERELD VAN MORGEN 

Inleiding  

De zelfmoord heeft steeds gesproken tot de verbeelding van de mens. Door 
de eeuwen heen is de beoordeling van de daad zeer verschillend geweest. 
Soms is de zelfmoord bezien als een begrijpelijke of ook wel moedige 
daad, vaker echter als ziek, zondig en juridisch laakbaar. 
Theologen, filosofen, dokters, juristen en sociologen hebben ieder vanuit 
hun eigen gezichtshoek de zelfmoord bestudeerd en hun opvattingen erover 
in geschriften vastgelegd. Literatuuropgaven omvatten vele duizenden 
titels. Een indruk van de verbreiding van de zelfmoord over de wereld 
geeft de omvangrijke studie van de Nederlandse etnoloog J. Wisse, in 1933 
gepubliceerd onder de titel Selbstmord und Todesfurcht bei den Natur-
vBlkern, waarin suicide wordt beschreven bij meer dan 500 volkeren. 
Zoals ook blijkt uit een publikatie van Steinmetz in 1897, behoren bij 
natuurvolken bijgeloof en gebrek, liefdesverdriet en gekwetste trots, fa-
milieveten, vrees voor slavernij en gevangenschap, ziekte en melancholie 
lot de meest voorkomende motieven. De zedelijke waardering van de zelf-
moord loopt bij de onderscheiden volkeren sterk uiteen. 
Van de verschillende benaderingswijzen kan binnen het bestek van dit ar-
tikel slechts een klein aantal worden besproken. Een uitvoerig overzicht 
is te vinden in het samenvattende werk van N. Speyer over het zelfmoord-
vraagstuk, die ik wat dit betreft in grote lijnen volg. 
Vermeldenswaard zijn hier vooral die gezichtspunten, die voor de psycho-
logische of psychiatrische opvattingen van betekenis zijn. 

d.van tol 
Historie 

De grote Griekse wijsgeren, Plato, Aristoteles, verwerpen de zelfmoord, 
die zij achten voort te komen niet uit moed, maar uit zwakheid. Boven-
dien beschouwen ze de zelfmoord als een onrecht tegen de staat, aangezien 
de zelfmoordenaar door het terzijdeschuiven van zijn sociale verantwoor-
delijkheid zijn post verlaat. In het oude Athene werd van de zelfmoorde-
naar de rechterhand afgehouwen en afzonderlijk begraven. Ik kom hierop 

nader terug. 

Is=ol

rontstaat in deze strenge afwijzing een kentering. De Stoïsche 
achtte de zelfmoord plicht in bepaalde omstandigheden, zoals bij 

het lijden van ondragelijke pijnen, zowel lichamelijk alsook geestelijk, 
of wanneer het belang van het vaderland zulks vergde. 
De Romeinen ondergingen de invloed van deze laatste stroming. Seneca 
leraarde de vrijheid van de eigen beslissing van de mens: als het leven u 
niet behaagt, vertrek dan naar vanwaar u bent gekomen. Hij stierf, samen 
met zijn vrouw, tengevolge van het openen van de aderen. 
Ondanks tegengestelde meningen, zoals bij Plinius en Vergilius, werd de 
zelfmoord meer en meer als een deugd beschouwd. De vele strafbepalingen 
tegen de zelfmoordenaar, die het oud Romeinse recht kende, verdwenen ge-
leidelijk en tijdens de decadentie werden de zelfmoordenaars met pracht 
en praal begraven. Alleen ten aanzien van de soldaten bleef de zelfmoord 
streng veroordeeld. Hadrianus stelde suicide van soldaten gelijk met de-
sertie. 
De geschiedenis van het christendom geeft in toenemende mate een afwij-
zing te zien van de zelfmoord. Een duidelijk standpunt wordt ingenomen 
door Augustinus, die ook de zelfmoord van Lucretia zedelijk verwerpt. Op- _ 



eenvolgende concilies tenderen naar een steeds verdergaande excommunica-
tie van de zelfmoordenaar. 
In de 13e eeuw trekt Thomas van Aquino fel van leer tegen de zelfmoord. 
Hij wijst erop, dat het leven van de mens een geschenk gods is en beschouwt 
de zelfmoord als indruisend tegen de natuur, onrecht jegens de gemeenschap, 
en zonde tegen god. De renaissance bracht een mitigering van dit streng 
afwijzende oordeel. In Frankrijk wordt een lans gebroken voor de vrijheid 
van zelfmoord door Montaigne, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Mme de 
Staël en anderen. In 1790 wordt op voorstel van dr. Guillotin de eerloze 
begrafenis na zelfmoord afgeschaft. De Code pénal van 1791 kent voor zelf-
moord geen straffen meer. 
Duitsland liep in de ontwikkeling iets achter, maar vond in Frederik de 
Grote een verdediger van de opvattingen van de Stoa. Hij schafte in 1751 
alle straffen op de zelfmoord af. Vanaf 1796 gold dit ook voor het mili-
taire recht. 
In 'Das Leiden des jungen Werthers', dat in 1774 verscheen, stelde Goethe 
de kerkelijke normen met betrekking tot de zelfmoord aan de kaak. Als ge-
volg hiervan greep een ware 'Wertherfieber' om zich heen, waarin een golf 
van zelfmoorden zou hebben plaatsgevonden. Toch, of wellicht mede hierom, 
bleef men - bijvoorbeeld met name de filosoof Emmanuel Kant - over het 
algemeen in Duitsland afkeurend staan tegenover de zelfmoord. 
In de 16e eeuw verdedigde in Engeland Thomas More de suicide, in de I7e 
eeuw John Donne, in de 18e eeuw David Hume. Desondanks bleven in Engeland 
strafmaatregelen met betrekking tot de zelfmoord gelden tot in het laatste 
kwart van de 19e eeuw. De zelfmoordpoging bleef zelfs strafbaar tot in 
onze tijd. In de beroemde toelichting van William Blachstone: The suicide 
is guilty of a double offence: one spiritual, in invading the prerogative 
of the Almighty, the other temporal, against the King, who has an interest 
in the preservation of all his subjects. Tot aan de Suicide Act van 1961 
bleef het plegen van zelfmoord in Engeland een misdrijf. Het geven van 
hulp en het aanzetten tot zelfmoord bleef - zoals in vrijwel alle landen -
ook nadien strafbaar gesteld. 
In de Verenigde Staten is de zelfmoord nimmer als een misdrijf aangemerkt. 
De elders gebruikelijke straffen met betrekking tot het begraven van de 
zelfmoordenaar en het confisceren van zijn bezittingen heeft men daar 
nimmer gekend. 
In Nederland werd in 1635 door Amesius een opmerkelijk genuanceerd stand-
punt ingenomen. Hij veroordeelt in zijn werk 'De Conscientia' de zelf-

moord als zonde tegen het gezag van god, tegen de voorzienigheid van god, 
tegen de liefde van god, tegen de gerechtigheid en tegen de algemene na-
tuurwet. Hij achtte zelfmoord evenwel toegelaten als middel om een straf 
te ontgaan, ter verdediging van het geloof, of om voor zichzelf en anderen 
een groot goed te bereiken. De 17e-eeuwse Utrechtse hoogleraar Voetius on-

derscheidt zelfmoord in ruimere en engere zin. Alleen zij die rechtstreeks 
en vrijwillig zich van het leven beroven zijn zelfmoordenaars. In Voetius° 
ogen vinden zij geen genade. Anders gesteld is het met hen, die zich 'ge-
drongen', toevallig, onwetend, of uit krankzinnigheid doden. De aanduiding 

zelfmoordenaar acht hij op hen niet van toepassing. 
In het laatst van de 18e eeuw werden in Nederland nog onterende straffen 
op het lijk van een zelfmoordenaar toegepast, na invoering van het Crimi-
neel Wetboek van het Koninkrijk Holland in 1808 en met de ten gevolge van 
de inlijving bij Frankrijk in het jaar daaraan volgend ook hier geldig 
wordende Code pénal, verdwenen de strafbepalingen tegen de zelfmoord. In 
het sedert 1886 vigerende Wetboek van strafrecht is zelfmoord of poging 
daartoe niet strafbaar gesteld. Hulp en aanzetting tot zelfmoord, althans 
bij slagen ervan, wel. 
Ook in de 19e eeuw bleef de kerk een sterk afwijzende houding innemen ten 
aanzien van de zelfmoord, terwijl de standpunten van de filosofen steeds 
genuanceerder werden. Schopenhauer achtte de zelfmoord een vergeeflijke 
(hoewel  dwaze) handeling. Nietzsche put uit de zelfmoordgedachte een ster-
ke troost, waarmee menige moeilijke nacht is door te komen. Der grosze 
Mensch will den Tod selber ruien, wenn die rechte Zeit da ist (Also 
sprach Zarathustra). 



In de 19e eeuw komt ook de wetenschappelijke bestudering van de suicide 
op gang, te beginnen in 1813 met Osiander's Ueber den Selbstmord, seine 
Ursachen, Arten, medicinisch-gerichtliche Untersuchung. Op het einde van 
de 19e eeuw verschijnt de eerste grote sociologsiche studie met de publi-
katie in 1897 van E, Durkheim: Le suicide. 

Bijgeloof rond de zelfmoord  

Willen we ons verdiepen in de achtergronden van de verschillende benade-
ringswijzen van de zelfmoord door de eeuwen heen, dan zullen we niet 
slechts aandacht moeten schenken aan het geloof, maar ook aan het bij-
geloof. Het bijgeloof rond de zelfmoord houdt in, dat de geest van de 
zelfmoordenaar na diens dood zou blijven rondwaren teneinde verderf te 
brengen aan de nabestaanden. Zo meende men in Schotland dat de aanwezig-
heid van het graf van een zelfmoordenaar in de buurt van de zee slecht zou 
zijn voor de visvangst. Elders geloofde men dat, als een zwangere over het 
graf van een zelfmoordenaar loopt, later haar kind ook zelfmoord zal ple-
gen. 
Het begraven van een zelfmoordenaar buiten het dorp, bij voorkeur op een 
kruispunt van zoveel mogelijk wegen, moest het de geest moeilijk maken de 
weg naar het dorp terug te vinden. 
In Zwitserland bestond de gewoonte iemand, die zelfmoord had gepleegd 
door zich van een hoogte naar beneden te storten, te begraven onder een 
berg, bij verdrinking onder een hoop zand. De geest zou hierdoor zo worden 
terneergedrukt, dat deze niet kon gaan zwerven. 
Uit angst, voortkomend uit het bijgeloof rond de zelfmoord, laten zich 
veel maatregelen en straffen verklaren. In Athene werd, zoals reeds ter 
sprake kwam, de rechterhand van de zelfmoordenaar afgehouwen. De 'ratio' 
hiervan was, dat van de aldus gehandicapte geest minder onheil was te 
verwachten. 
In dit verband dient nog te worden gewezen op het principe van de zelf-
moord uit wraak, daarop berustend dat de geest van de zelfmoordenaar 
degeen zal zoeken die hem tot zijn daad bracht. Hieruit komt voort het 
zich suicideren op de stoep van een schuldenaar, zoals in Japan. 

Emotionele, zedelijke en wetenschappelijketenaderingen 

Emotioneel wordt de zelfmoord ervaren als schokkend, soms ook :1e_slfzoize- 
lig en tegelijkertijd boeiend. Voor veel kunstenaars heeft de 
dan ook een bron van inspiratie geiormd. De zelfmoordenaar is door 
Shakespeare (o.m.) gestane gegeven in de figuren van Antonio, Brutus, 
Cleopatra, Ophelia, Othello, Romeo en Julia; door Schiller in die van 
Mortimer (Maria Stuart); Ibsen heeft zelfmoordproblematiek verwerkt in 
Spoken en in Hedda Gabler. 
Ook schilders hebben zich door de zelfmoord laten inspireren, zoals die 
van Lucretia en Cleopatra. 
De pluriformiteit van gevoelens en beschouwingen ten aanzien van de suici-
de hangt samen met de complexiteit van al dan niet bewuste motieven, van 
geloof en bijgeloof, van op het individu inwerkende invloeden van buiten-
af. Hoe heterogeen het begrip zelfmoord in feite is, moge blijken uit een 

aantal voorbeelden. 
De filosofische zelfmoord van Cáto geldt als voorbeeld van de bewust over-
wogen zelfmoord. Hiertegenover kan men de zelfmoord plaatsen van Ophelia, 
bedreven in een vlaag van waanzin. Zelfopoffering was het motief van Jan'  
Palach in Tsjechoslowakije. Progroms of angst voor vervolging waren voor 
joden vele malen in de loop van cle geschiedenis aanleiding zich massaal 

i van het leven te beroven, zoals n ons land in mei 1940. Het plegen van 
harakiri in Japan en de kamikazes uit de tweede wereldoorlog worden nog 
genoemd in het hoofdstuk van Jasperse. 
Kort geleden meldde de krant weer een geval van een moeder, die zich ge-
suicideerd had teneinde zich (in de hemel) te kunnen voegen bij haar over-
leden kind. Veelvuldig wordt een zelfmoord gepleegd impulsief na een uit-
geraakte verloving, een gestrand huwelijk of bij een zich op andere wijze 
emotioneel in de steek gelaten voelen. 

4 



Deze diversiteit van motieven vindt zijn weerspiegeling in de vele pogin-
gen die zijn gedaan het verschijnsel zelfmoord in een definitie te vangen. 
.lasperse raakt in zijn artikel dit probleem even aan en verwijst naar 
Speyer, bij wie een fraai overzicht van definities is te vinden vanuit 
allerlei disciplines. Voorlopig nemen wij de omschrijving van Speyer zelf 
over, die van zelfmoord spreekt als een persoon een handeling verricht of 
nalaat, die zijn dood tengevolge heeft, als dit gevolg door hem is bedoeld 
of geaccepteerd. 
Om te illustreren hoe moeilijk het is grensgevallen mede door de definitie 
te laten bepalen, tekenen wij hierbij aan, dat de zieke die 'het opgeeft' 
en daardoor zijn leven met uren of dagen bekort, volgens deze definitie 
een zelfmoordenaar is. 
Voegen wij aan de begripsbepaling van Speyer de woorden 'bewust of onbe-
wust' toe (zoals door hem waarschijnlijk impliciet is bedoeld) in de zin: 
'...als dit gevolg door hem bewust of onbewust is bedoeld of geaccepteerd', 
dan lijkt het probleem nog groter te worden. Van onbewuste zelfmoord 
spreekt men bijvoorbeeld in het geval van de automobilist, die in een 
toestand van emotionele stress 'per ongeluk' tegen een lichtmast rijdt en 
verongelukt. We zullen hierbij later nog stilstaan. 
Van 'onzekere zelfmoord', al dan niet bewust, zou men kunnen spreken bij 
al die ondernemingen, waarbij de kans om de dood te vinden een evident 
risico is: bij bepaalde alpinistische prestaties, bij autocoureurs, stunt-
vliegers, huurlingen, kortom overal waar het element 'gambling with death' 
een belangrijke rol speelt. 
Op deze plaats willen wij niet ingaan op andere psychologische mechanismen 
die bij waaghalzerij een rol spelen, zoals het 'spelen' met de angst, het 
zich oefenen in omgaan met de bedreigende macht (zoals kinderen doen die 
kiekeboe spelen, of tandartsje), het element van identificatie met de be-
dreiger, waardoor een stuk van de macht op de betrokkene lijkt af te stra-
len, of het willen bewijzen van de eigen grootheid, het eigen kunnen. We 
laten het bij de weergave van hoe Vestdijk dit laatste mechanisme in 'Het 
wezen van de angst' beschrijft:'Wie een uurlang met zijn leven heeft ge-
speeld, hoeft zeker een etmaal lang niet meer bang te zijn voor schuldei-
sers, kiespijn of echtelijke twisten'. 
Ook de chronische intoxicatie: alcoholisme, hard druggebruik, overmatig 
sigarettenroken, overmatig eten, kortom ernstige verwaarlozing van het 
eigen lichaam, kan worden beschouwd als een geleidelijke suicide, die de 
suicidant zich in meerdere of mindere mate bewust kan zijn. 
Het oudste Nederlandse,boek over de zelfmoord stamt uit 1660. Het is van 
de hand van Simon Oomius en draagt tot titel:'Prophylactium vitae ofte 
bescherminge des levens tegen selfmoorderije'. Hierin wordt reeds getracht 
tot een ontwarring te komen van de zelfmoordproblematiek door het geven 
van een systematische indeling die - zoals ook door latere schrijvers door-
gaans is gedaan - berust op groepering van de motieven die aan de zelf-
moorddaad ten grondslag liggen. 
Het is opmerkelijk dat deze 17e-eeuwen reeds de gemaskerde zelfmoordtendens 
WáárVáll hi@f190V@fl ápráké iá, heeft doorzien. Het enige verschil is dat 
Oomius als voorbeelden niet vermeldt alpinisten en autocoureurs, maar 
koorddansers en deelnemers aan toernooien. 
Uit de definitie van Speyer volgt ook, dat suicidepogingen die niet zijn 
gericht op de dood, maar ten doel hebben bepaalde eisen aan de gemeenschap 
kracht bij te zetten, en toch slagen, geen zelfmoorden zijn. Een voorbeeld: 
de vrouw die teveel tabletten inneemt, in de wetenschap dat de man zonder 
mankeren zoals gewoonlijk om kwar: voor zes uit zijn werk zal thuiskomen, 
terwijl de man die dag om onvoorb?elbare redenen pas uren later thuiskomt 
en zijn vrouw dood aantreft. 
Meestal echter is de afgrenzing ':edoelde/niet-bedoelde dood vager. Niet 
alleen de verschillende criteria die worden gehanteerd, maar ook het ont-
breken van voldoende gegevens om vast te stellen of een bepaald sterfgeval 
een zelfmoord is, vormen de Achilleshiel van de zelfmoordstatistieken. 
Is daardoor de validiteit van de zelfmoordcijfers in één land reeds aan-
vechtbaar, a fortiori geldt dit voor vergelijking in internationale sta- 
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tistieken, waarbij men te maken heeft met de soms zeer grote verschillen 
in culturele achtergrond. Zelfs in het zo dichtbije Engeland hanteert bij 
wijze van spreken iedere coroner zijn eigen criteria. Uit een recent on-
derzoek van Michael Atkinson (Manchester), verricht in samenwerking met de 
Wereldgezondheidsorganisatie, is opnieuw gebleken, dat het trekken van con-
clusies op basis van vergelijking van de huidige internationale cijfers 
niet of nauwelijks is geoorloofd. 

De zelfmoordpoging en uitgezonden signalen 

Tot nog toe is vrijwel uitsluitend gesproken over de geslaagde zelfmoord. 
De hierboven geschetste statistische problemen in aanmerking genomen, zijn 
de geslaagde suicides toch min of meer kwantificeerbaar. De moeilijkheden 
beginnen eerst recht wanneer het gaat om zelfmoordpogingen. Hoe laat de 
zelfmoordpoging zich afgrenzen en hoe krijgt de statistiek zicht op hun 
aantal? 
Het onderzoek naar zelfmoord en zelfmoordpoging dat in ons land is inge-
steld door de socioloog Kruyt en de sociaal-psychiater Speyer in de periode 
september 1970-september 1971, heeft zich bediend van de methodiek van de 
schriftelijke enquête, verricht onder huisartsen, psychiaters, psycliatri-
sche inrichtingen en universiteitsklinieken, en de Gemeentelijke genees-
kundige en gezondheidsdiensten. 
Gemeld werden in de loop van het onderzoeksjaar 1209 geslaagde zelfmoor-
den, d.i. 158 meer dan opgegeven aan de officiële statistiek (CBS), waar 
deze overlijdensgevallen blijkbaar met een andere doodsoorzaak staan ge-
registreerd. De programma-commissie kontinue morbiditeitsregistratie in de 
huisartsenpraktijk, die werkt met peilstations, bevestigt de cijfers van 
het landelijk onderzoek met een benaderingsgetal van 1237. 
Wat betreft de suicidepogingen evenwel treden grote verschillen aan het 
licht. Officiële statistieken van de zelfmoordpogingen bestaan in Neder-
land niet. Het landelijk onderzoek komt tot een schatting van het aantal 
in medische kringen bekend geworden zelfmoordpogingen van tussen 4100 en 
5000. Van dit aantal zijn van 4113 pogingen tot zelfmoord via de enquête 

nadere gegevens bekend. (Het aantal pogingen dat niet ter kennis van me-
dici is gekomen is onbekend). 
Via de huisartsenpeilstations evenwel komt men tot een aantal van 9553, 
tweemaal zoveel derhalve als door middel van de enquête is gevonden. 
Globaal worden in een jaar in Nederland dus 1200 geslaagde suicides ge-
pleegd, terwijl - als de becijferirig op basis van de peilingen betrouw-
baar is - de zelfmoordpogingen tegen de 10.000 lopen. Deze verhouding van 
geslaagde zelfmoord tot zelfmoordpoging benadert de ook in buitenlandse 
artikelen voor westerse landen genoemde schattingen van 1 op 10. 
Een bijzondere moeilijkheid wordt gevormd door de criteria die r

u
a
l
o
o
:t

t l.
e11

7 
 

warden gehanteerd hij het vaststellen, wat als zelfmoordpoging 	orden 
aangemerkt. Iemand die 40 slaaptabletten tegelijk inneemt, doet een suici-
depoging. Hoe staat het met iemand die er 15 inneemt, of 10, of 6? Waar 
ligt de grens? 
Het is duidelijk dat deie zich niet laat bepalen zonder de intentie van 
de betrokkene te kennen en zelfs dan verkeert men nog in onzekerheid.  
Stengel wees reeds op het Janushoofd van de suicidant. Het is niet; hij 
wil leven of hij wil dood, maar beide tegelijk. De suicide is (altijd?) 
ambivalent: zich de keel afsnijden, maar tegelijk om hulp roepen. Anders 
gezegd: wie een zelfmoordpoging doet, geeft daarmee niet aan: ik wil dood, 
maar: ik wil niet zó leven. Omdat hij zelf zijn levensomstandigheden niet'  
vermag te veranderen, wil hij dood:  

Het kan hierbij gaan om betrekkelijk oppervlakkige, bijvoorbeeld bepaalde 
materiële, zaken, waarbij de zelfmoorddreiging of een doorgaans niet ern-

stige poging wordt gehanteerd.als hefboom op de omgeving, maar ook om zeer 
ernstige, uitzichtloze situaties. In beide gevallen blijkt de zelfmoord- 
poging veelal te zijn een cry for help°. Retterstol vond, evenals v661.  
hem Farberow en Shneidman, dat in de jongere jaargroepen de 'cry for help°  
overheerst, op oudere leeftijd de werkelijke wens om te sterven. 
De ambivalentie ten aanzien van de doodswens bij de overgrote meerderheid 
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van zelfmoordenaars blijkt onder meer uit de signalen, die tevoren door 
hen worden uitgezonden. Vaak spreekt men zijn voornemen uit, bijvoorbeeld: 
'Het is maar beter als ik dood ben'. Soms gaat men met onduidelijke klach-
ten naar de huisarts. 
De ervaring leert dat deze signalen door de omgeving zelden ernstig genoeg 
worden genomen. Het gangbare volksgeloof wil zelfs, dat iemand die over 
zelfmoord spreekt de daad nooit zal uitvoeren. In de praktijk blijkt deze 
stelling van iedere grond ontbloot te zijn. De gedachte komt naar mijn 
mening voort uit zelfbescherming van degene die in vertrouwen is genomen. 
Wie het voornemen van de zelfmoordenaar heeft vernomen, voelt zich belast 
met een grote verantwoordelijkheid. De gedachte dat hij de daad zou moe-
ten kunnen verhinderen is ondragelijk en daarom verkiest hij de gerust-
stelling, dat het wel niet zo'n vaart zal lopen. 
Verschillende onderzoekers (Stengel, Cook, Speyer) hebben getracht aan te 
tonen dat er duidelijke verschillen bestaan tussen zelfmoord en zelfmoord-
poging, dat het hier gaat om psychologisch duidelijk van elkaar verschil-
lende groepen. Het onderzoek hierover is nog in gang, doch stuit in de 
praktijk op vele problemen. Een hiervan schuilt in het operationeel maken 
van de criteria die ernstig bedoelde pogingen, d.w.z. pogingen gericht op 
de dood, en niet-ernstige pogingen die kunnen worden getypeerd als cry for 
help, te onderscheiden. 
De ernst van de poging is niet duidelijk gecorreleerd aan het suicide-ri-
sico. De medische criteria ten aanzien van de ernst behoeven niet samen 
te vallen met de psychologische criteria. Voor iemand die niet zeer goed 
toxico-farmacologisch op de hoogte is, kan een klein aantal gevaarlijke 
tabletten ongevaarlijk lijken, anderzijds kan een groot aantal ongevaar-
lijke tabletten worden aangezien voor dodelijk. 
Aanwijzingen over de ernst van de poging kan men verkrijgen door de om-
standigheden waaronder deze is gedaan te bestuderen. 
Zo maakt het een groot verschil uit of tabletten worden ingenomen op een 
afgelegen plaats of bijvoorbeeld in de eetzaal van een restaurant. 
Onoverkomelijk is de moeilijkheid, dat een rechtstreeks psychologisch 
na-onderzoek bij de geslaagde poging per definitie niet uitvoerbaar is. 
Ringel heeft getracht dit probleem op te lossen door uitvoerig onderzoek 
van de nabestaanden. Meer houvast kan worden verkregen door onderzoek van 
hen, die een zeer ernstige poging deden, waarbij ze de dood werkelijk 
wilden, doch in leven bleven door toevallige vroege ontdekking of door 
snelle (en steeds effectiever wordende) medische hulp. Het gaat hier om 
een statistisch gezien, gering aantal van bovendien verspreid voorkomende 
- en daardoor voor een psycho-sociaal onderzoeksteam moeilijk bereik-
bare - gevallen. 

Psychologische beschouwingen  

We verlaten hier de problemen 	rond het onderzoek van de zelfmoord en 
de zelfmoordpoging, zoals die door socioloog en psycholoog worden onder-
vonden, ten einde stil te staan bij de psychologische mechanismen die aan 
zelfmoordtendens en zelfmoorddaad ten grondslag liggen. 
Dat deze niet zijn gekarakteriseerd door het opsommen van de klaarblijke-
lijke motieven, zoals een verloren liefde, een faillissement of een levens-
bedreigende ziekte, is hierboven reeds gebleken. In dit bestek kunnen wij 
slechts enkele van de voornaamste psychologische theorieën en mechanismen 
met betrekking tot de zelfmoord zeer in het kort weergeven. De basis ervan 
wordt gevormd door een tweetal psychologische processen, doe door Freud 
zijn onderkend en beschreven. 

(I) De zelfmoord als afgeweerde moordimpuls - Hierbij wordt de tegen een 
object in de buitenwereld (persoon, macht, autoriteit) gerichte moordimpulc, 
door mechanismen die we hier verder onbesproken moeten laten, met name 
identificatie en introjectie, naar binnen gericht en tot zwijgen gebracht 
door vernietiging van de eigen persoonlijkheid. Voorbeeld: Bij een man is 
een dodelijke haat gegroeid tegen zijn echtgenote. De onhoudbaar geworden 
situatie wordt door hem 'opgelost' doordat hij zichzelf van het leven be-
rooft. 
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(2) De zelfmoord als vervulling van strafbehoefte - Wij willen ook dit 

mechanisme aan de hand van een voorbeeld toelichten. Het kind dat iets op 
zijn geweten heeft, voelt zich pas weer op zijn gemak wanneer de straf is 
geincasseerd, wanneer de lei weer schoon is. Nu kan men bij een kind dat 
zich schuldig voelt wel waarnemen, dat het in woede zijn liefste speelgoed 
vernielt. Naast andere motieven, zoals het vragen van aandacht, moet het 
toebrengen van schade aan eigen bezit worden gezien als zichzelf straffen. 
Het kind kan zich ook lijfelijk straffen door zichzelf klappen te geven of 
- meer verhuld - door 'per ongeluk' te vallen met als gevolg wellicht een 
gat in zijn knie of een buil op het hoofd. Op analoge wijze kan zelfmoord 
plaatsvinden als vervulling van een straf-'behoefte', waarbij het aan 
zichzelf toebrengen van schade zover gaat, dat de schuld alleen nog met 
het geven van het leven kan worden ingelost. 
Jung, die verband legt tussen de dood en de spirituele hergeboorte, heeft 
geen afzonderlijke studie aan de zelfmoord gewijd. Adler legt de nadruk op 
de wraakgedachte van de zelfmoordenaar:'Als ik dood ben zullen jullie me 
missen' of 'Nu zie je eens waartoe jullie me hebben gebracht'. Zoals uit 
deze laatste uitspraak is te begrijpen, ligt in de zelfmoord(poging) naast 
wraak vaak ook een verwijt besloten. 
De neo-freudianen, Sullivan, Horney e.a. hebben aan het begrip van de 
zelfmoorddaad niet noemenswaard bijgedragen. 
Karl Menninger heeft erop gewezen, dat bij de zelfmoordpoging niet altijd 
kan worden gesproken van de wens om te sterven. De zelfmoordpoging kan 
het karakter dragen van een appèl op de omgeving en in wezen niet zijn ge-
richt op de dood, maar op (een verbeterd) leven. Door Farberow en Shneidman 
is dit principe nader beschreven en, zoals reeds ter sprake kwam, aangeduid 
met 'cry for help'. Dit appèl van de suicidant om zijn levensomstandigheden 
gewijzigd te krijgen, kan bewust of onbewust zijn. 
Een tweede principe, beschreven door deze twee auteurs alsook door Stengel, 
kwamen we reeds tegen in de vorm van 'gambling with death', het gokken met 
als inzet het leven, ofwel de 'onzekere zelfmoord'. Ook uit dit mechanisme 
blijkt weer de ambivalentie van de zelfmoordenaar, het niet bewust kunnen 
kiezen ofwel voor het leven, ofwel voor de dood. En zo krijgt het 'spelen 
met zijn leven' de betekenis van een soort godsoordeel. Het is een soort 
toets, een afwegen van levensdriften en destructieve componenten, met de 
bereidheid om de uitslag te accepteren, met inbegrip van het - vaak niet 
bewust overwogen - mogelijke risico van blijvende invaliditeit na een niet- 

geslaagde poging. 
In extremo is dit gokken met de dood bekend geworden door het z.g. Russisch 
roulette en het Amerikaanse duel. Hierbij wordt een revolver geladen met 
één kogel, waarna men de cilinder snel aan het draaien brengt en de loop 
tegen de slaap plaatst. Afhankelijk van het merk van het wapen heeft men 
nu een kans van 1:5 of 1:6 om bij hel overhalen van de trekker door de 
kogel te worden gétroffen. 
In verband met de definitie die Speyer geeft van de zelfmoord, noemden wij 
bepaalde auto-ongelukken als voorbeeld van 'onzekere zelfmoord'. De ver-
schillende psychologische mechanismen, die hierbij een rol kunnen spelen, 
worden door Speyer alá volgt bespreken: 
'De auto is een uitgezocht middel om auto-destructieve tendensen uit te 
leven. Hij biedt het individu de y,,eIegenheid zijn leven in gevaar te bren-
gen en zelfs te beëindigen, zonder zich bewust met zelfmoord bezig te hou-
den. Vooral voor depressieven en y, A- rustreerden kan de auto - via het 
auto-ongeluk - het levenseinde met een zekere glorie omgeven. Ook geeft de 
auto bijzondere verlokking, naast intodestructieve ook hetero-aggressieve 

neigingen en wraakgevoelens af te reageren, helaas vaak met een verschrik-
kelijk resultaat voor anderen. Bij een auto-ongeluk wordt niet alleen aan 
de eigen auto schade toegebracht en/of aan de eigen persoon, doch ook aan 
de andere auto en/of de inzittende(n). Er is onder de zelfmoordmiddelen 
geen, die zo voortreffelijk auto- en heterodestructie tegelijk biedt. Ge-
wezen moet hier worden op het feit, dat zeer hard rijden met alle gevolgen 
van dien, in sommige gevallen in verband gebracht kan worden met het gods-
oordeel of het spelen met het noodlot, waarop Stengel heeft gewezen. 'Ik 
rijd zo hard ik maar kan en God moet maar beslissen wat er gebeurt', een 
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gemaskeerde zelfmoordgedachte'. Tot zover Speyer. 
Onderzoekingen naar dit mechanisme zijn er nog te weinig gedaan. Dat de 
psychische gesteldheid van de automobilist zijn rijvaardigheid kan bein-
vloeden, blijkt uit een in 1964 in Amerika gedaan onderzoek. Patiënten 
onder psychiatrische behandeling bleken dertig maal zoveel auto-ongelukken 
te hebben veroorzaakt als de personen uit de controlegroep. 

Wie pleegt zelfmoord?  

De vraag wie pleegt zelfmoord kan worden benaderd vanuit sociologisch en 
vanuit psychologisch standpunt. Sociologisch kunnen we terecht in de sta-
tistieken. In het artifel van Jasperse zijn cijfers gegeven met betrekking 
tot nationaliteit, geslacht, burgerlijke staat, leeftijd, godsdienst en 
verdeling per provincie. 
Men realisere zich ev,nwel, dat deze cijfers uitsluitend betrekking hebben 
op de geslaagde zelfmcord. De vraag is of onderzoek van de zelfmoordpoging 
vergelijkbare resultalan te zien geeft. Stengel en Cook hebben erop gewe-
zen, dat dit niet het geval is, en dat het gaat om twee afzonderlijke po-
pulaties, met andere v)orden dat de zelfmoordpoging niet als een mislukte 
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zelfmoord kan worden beschouwd. 
Onderzoekingen uit alle delen van de wereld maken aannemelijk, dat het 
inderdaad onjuist is de sociologische zelfmoordstatistieken te hanteren 
wanneer het gaat om de zelfmoordpoging. We noemen een aantal significante 
verschillen. 
Meer vrouwen dan mannen doen een zelfmoordpoging, terwijl dit bij de ge-
slaagde zelfmoord juist andersom is. Bij de zelfmoordpoging zijn meer 
gehuwden, bij de zelfmoord meer ongehuwden. De frequentietop ligt bij de 
zelfmoordpoging tussen de 20 en 30 jaar, hij de geslaagde zelfmoord op 
veel oudere leeftijd. Zelfmoordpogingen worden overwegend gedaan met 
'zachte' middelen (bijvoorbeeld tabletten), zelfmoord wordt gedaan met 
overwegend 'harde' middelen (zich ophangen, van grote hoogte springen, 
vuurwapens etc.). 
Gezien de opmerkelijke afwijkingen is verdergaand onderzoek van de zelf-
moordpoging die, zoals we zagen, tienmaal zo vaak voorkomt als de geslaag-
de zelfmoord, ook vanuit de sociologische discipline dringend geboden. 

Persoonlijkheidsstructuur 

In de psychologische zin kan men zich afvragen, of bij de zelfmoordenaar 
sprake is van een bepaalde persoonlijkheidsstructuur en ook of deze iden-
tiek is aan die van degene die een niet-geslaagde poging doet. 
Een omschreven plaats hierbij blijken in te nemen de zelfmoorden en zelf-
moordpogingen bij psychotici, d.i. wat de leek krankzinnigen pleegt te 
noemen. Hoewel de cijfers bij verschillende suicidologen uiteenlopen, kan 
men aannemen dat ongeveer een derde deel van alle geslaagde zelfmoorden 
gepleegd wordt in een toestand van ernstige geestesziekte, voornamelijk 
wanneer sprake is van een schizofrene of van een depressieve psychose (me-
lancholie). 
Het geven van nauwkeurige cijfers is uiterst moeilijk, en wel om twee 
redenen. In de eerste plaats blijkt uit de literatuur niet steeds of men 
spreekt over zelfmoord of zelfmoordpoging. In de tweede plaats bestaan 
grote verschillen in de afgrenzing van de betrokken ziektebeelden. De 
diagnose schizofrenie wordt bijvoorbeeld in Amerika ten gevolge van het 
hanteren van verschillende criteria veel vaker gesteld dan in ons land. 
De conclusies die wij hier geven, moeten zich dan ook beperken tot enkele 
hoofdpunten. Eén zo'n conclusie is, dat bij de psychotische zelfmoord, 
zowel als bij de psychotische zelfmoordpoging, de melancholie en de schi-
zofrenie boven aan de lijst staan. Het zou te ver voeren hier diep op deze 
ziektebeelden in te gaan. Wij willen volstaan met op te merken, dat bij de 
schizofrenie de zelfmoord veel minder frequent voorkomt dan bij de melan-
cholie, veelal impulsief wordt gepleegd en een gruwelijk karakter kan 

dragen. 
De zelfmoord(poging) bij niet-psychotici 

Een belangrijke vraag: kan een stabiel, niet-geestesgestoord mens, tot 
zelfmoord komen? De discussie hierover is niet geheel verstomd. Wil men 
de vraag bevestigend beantwoorden, dan moet aan twee voorwaarden worden 
voldaan. De eerste is, dat men aanneemt dat er omstandigheden bestaan 
die de fysiologischt draagkracht van een mens ver te boven gaan. De 
tweede: dat iemand tot zelfmoord kan besluiten, terwijl hij in staat moet 
worden geacht de draagwijdte van zijn daad te kunnen overzien, met inbe-
grip van alle consequenties. Men spreekt in dit geval, waarin de daad 
tevoren in alle onderdelen zorgvuldig is afgewogen, van een balanszelf-
moord. Er bestaat eenstemmigheid onder de onderzoekers die het bestaan van 
de balanszelfmoord erkennen, dat het aantal niet hoger kan worden geschat 
dan enkele procenten van het totaal aantal geslaagde zelfmoorden of seri-
eus bedoelde pogingen. 

Zoals wij zagen wordt aan het getal van de geslaagde suicides door de 
psychotici numeriek de belangrijkste bijdrage geleverd. Wat betreft de 
zelfmoordpogingen, deze  komen vooral voor in het beloop van een neuroti-
sche depressie. Hoewel geslaagde tentamina suicidlibij neurotici zeker 
voorkomen, vertoont de poging hier in overwegende mate het karakter van 
een appèl. 
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Als de suicidepoging een opvallend demonstratief en theatraal karakter 
draagt, wordt wel gesproken van een 'hysterische zelfmoordpoging'. Deze 
komt frequent voor, waarbij opvalt dat de redding doorgaans bij de hand 
en eenvoudig van aard is. De omgeving van de betrokkene blijkt dit soort 
pogingen doorgaans te bagatelliseren, wat evenwel onjuist en niet zonder 
gevaar is. Allereerst blijken ook theatraal opgezette pogingen in een 
aantal gevallen te slagen. Voorts geldt in het algemeen, dat het doen van 
een zelfmoordpoging een noodsignaal is. 
Dit signaal geeft aan, dat iemand in een crisissituatie is komen te ver-
keren, die hij zelf niet vermag op te heffen, en hulp van buitenaf is dus 
noodzakelijk. Bovendien leert de praktijk dat als aan het signaal geen 
aandacht wordt geschonken, de poging zal worden herhaald, soms een aantal 
keren, met toenemende kans van slagen. 
Het is verleidelijk hier in te gaan op het probleem van de afgrenzing 
normaal/abnormaal. We kunnen dit echter slechts aanstippen en moeten ver-
der verwijzen naar de publikaties, die juist in de laatste tijd over dit 
onderwerp zijn verschenen. Voor ons doel is relevant op te merken, dat 
deze afgrenzing niet is te maken zonder rekening te houden met cultuur-
patroon, met etnografische factoren in de meest uitgebreide betekenis, met 
de tijd waarin zich een bepaalde suicide heeft voltrokken, alsook met de 
levensfase van de suicidant. Bovendien dient men te bedenken dat geeste-
lijke stoornissen kunnen optreden, ook wanneer de persoonlijkheid als ge-
heel normaal funktioneert. De aanwezigheid van bepaalde neurotische trek-
ken in het karakter behoeft stellig niet te betekenen, dat de totale per-
soonlijkheid als abnormaal zou moeten worden gekenschetst. Voorts blijkt 
de grens psychotici/niet-psychotici, ook in het geval dat deze clinisch 
duidelijk is aan te geven, voor begrip van het psychische gebeuren bij de 
zelfmoord veelal geen relevantie te bezitten. Zo herkennen we bij alle 
vormen van depressie, zowel bij de neurotische depressie als bij de de-
pressie ten gevolge van bijvoorbeeld een intoxicatie, mechanismen die we 
ook aantreffen bij de melancholie en die door Ringel zijn beschreven onder 
de naam presuicidaal syndroom (zie later). 

Beweegredenen  

Beziet men de Nederlandse zelfmoordstatistieken (CBS), dan vindt men als 
voornaamste reden krankzinnigheid, vervolgens ziekte en invaliditeit, 
daarna verlies van familieleden en vervolgens in dalende hoeveelheden een 
aantal andere beweegredenen. Opnieuw ziet men hier een belangrijk verschil 
met de zelfmoordpoging. Relatieproblemen (huwelijksmoeilijkheden, verbro-
ken relaties of een zich om andere reden emotioneel in de steek gelaten 
voelen, vereenzaming) vormen hier verreweg de belangrijkste groep. De ove-
rige categorieën zijn gering in getal en bovendien vaak nog te herleiden 
tot emotionele ontworteling. De socioloog zal hier zeker aanknopingspunten 
vinden wanneer hij verklaringen zoekt voor bijvoorbeeld de zelfmoordtop, 
die is geregistreerd in het na-oorlogse Wenen, dat in die jaren door de 
bezetting van de overwinnende mogendheden Amerika, Rusl@nd, Endeland en 

Frankrijk was gevierendeeld. 
Ook wanneer de betrokkene aangeeft, niet in deze wereld te kunnen of 
willen leven, gaat het niet alleen om maatschappelijke, maar ook om intra-
en intermenselijke factoren. 

Het presuicidale syndroom  

In 1953 is door Ringel een aantal verschijnselen beschreven, die zijn waar 
te nemen in de periode die aan de zelfmoord(poging) vooraf gaat. Dit voor 
het herkennen van een op handen zijnde suicidepoging zo belangrijke syn-
droom, is aanwezig in de meerderheid van de zelfmoorden of zelfmoordpogin-
gen, zowel door psychotici als door niet-psychotici gedaan. Aangetekend 
moet worden, dat dit syndroom bij schizofrene beelden veelal niet wordt 
gezien, en dat de suicide impulsief wordt gepleegd. Bij de psychotische 
depressie, de melancholie, daarentegen wel. 
Het eerste symptoom is de 'Einengungl , moeilijk te vertalen, maar te om-
schrijven met vernauwing van de horizon, een in een kringetje ronddraaien 
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van de gedachten, er niet meer uit kunnen komen, het niet meer zien. Het 
is een neergaande spiraalbeweging, waarbij men steeds op hetzelfde punt 
terugkomt, maar met steeds minder perspectieven. Aan het eind van de soms 
zeer lange spiraalweg, is er geen enkele uitweg meer zichtbaar en volgt 
dls vanzelf de suicide. 
Het tweede symptoom bestaat uit een disregulatie van de agressieve driften 
in die zin, dat in de zelfmoord een plotselinge en heftige ontlading plaats-
vindt van soms jarenlang onderdrukte agressie. 
In de derde plaats is er de vlucht in de fantasiewereld, een vlucht uit en 
een ontkenning van de frustrerende werkelijkheid, een miskenning en fou-
tieve waardering van de realiteit, waardoor het gefantaseerde een grotere 
werkelijkheidswaarde verkrijgt. Niet meer het leven maar de dood wordt als 
begerenswaardig gezien. Juist de kennis van de fantasiewereld van de mens, 
te verkrijgen door middel van gerichte vragen, zou een tijdig herkennen van 
de zelfmoordtendens in belangrijke mate kunnen bevorderen. 
Deze drie symptomen kunnen ieder in verschillende sterkte aanwezig zijn, 
tegelijkertijd of ten dele na elkaar, terwijl in bepaalde gevallen een van 
de drie symptomen kan ontbreken. 

Medisch model of ...? 

Gezien tegen de achtergrond van de cijfers, het vóórkomen van slechts en-
kele gevallen van balanszelfmoord, van zelfmoord bij psychisch gezonde 
mensen, tegenover de overweldigende hoeveelheid suicides bij duidelijk 
geestelijk gestoorden, is het niet verwonderlijk dat de zelfmoorddaad wordt 
beschouwd als een uitvloeisel van de zieke geest. Zoals we zagen is deze 
opvatting bovendien stevig verankerd in de historische ontwikkeling. Het 
zijn vooral de dokters geweest, die met de zelfmoordenaar en ook met de 
gevolgen van de mislukte zelfmoordpoging zijn geconfronteerd. 
Zo ontstond het medisch model, binnen welks kader men in alle onderzoekin-
gen leest over de therapie van de patiënt, wanneer het gaat om iemand die 
een mislukte zelfmoordpoging heeft gedaan. Bij opneming in een ziekenhuis 
belandt deze dan ook onveranderlijk op de psychiatrische afdeling (tenzij 
eerst intensieve internistische of andere specialistische bemoeienis is 
vereist). 
Wanneer men de zelfmoord(poging) echter alleen beschouwt als symptoom van 
een psychische ziekte, ziet men voorbij aan de complexiteit van het pro-
bleem. Uit het gegeven overzicht blijkt, dat de beoordeling van de suicide 
van cultuur tot cultuur kan verschillen, evenals van de ene historische 
periode tot de andere. Voorts dat ,de persoonlijke achtergronden van de 
suicidanten hemelsbreed kunnen uiteenlopen. Het benaderen van de suicide 
vanuit één standpunt leidt dan ook tot aperte onjuistheden. 
Opmerkelijk is dat, hoewel de onmogelijkheid om alle zelfmoorden onder één 
noemer te brengen reeds vroeg is onderkend, zoals in ons land in cll 7

e  
eeuw door Amesius en Voetius, de eenzijdige benadering vanuit het 

medisch model heeft standgehouden tot in onze dagen. 

Therapie en preventie 

Zelfmoord hij evident geestelijk gestoorden vraagt om een psychiatrische 
benaderingswijze (ook al zal deze op een aantal punten afwijken van de in 
de oude psychiatrie gebruikelijke), maar geldt deze ook ten aanzien van de 
grote groep suicidanten met neurotische trekken? Szasz signaleert de incon-
sequentie dat, terwijl bij de beoordeling van geestelijke stoornissen 
psychosociale en ethische maatstaven worden aangelegd voor liet meten van 
de deviantie, de remedie toch steeds wordt gezocht in termen van medische 

maatregelen. 

hulp behoeft, 
Van therapie in medische zin spreekt men terecht, wanneer iemand na een 
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onderzoek uitmaken, of de betrokkene In twijfelgevallen kan psychiatrisch  

dusdanig geestelijk is gestoord, dat  eventueel opneming in een psychia- 
trisch ziekenhuis is geïndiceerd. Gaat het om een tijdens een niet-psycho- 
tische depressie gepleegd tentamen suicidii , dan kan psycho-therapie of 



begeleiding nuttig of nodig zijn. 
Wat betreft de preventie, deze verdeelt men in preventie in engere zin, 
t.w. bij zelfmoorddreiging, en in ruimere of algemene zin. Bij de preven-
tie in engere zin kan vrijwillige of niet-vrijwillige opneming in een 
psychiatrische kliniek noodzakelijk zijn. Dit laatste is overeenkomstig 
de wet uitsluitend mogelijk bij bepaalde vormen van ernstige geestelijke 
stoornissen. 
Voor alle gevallen van zelfmoorddreiging geldt, dat isoleren een slechte 
maatregel is. Integendeel is contact aangewezen, zo mogelijk met mensen 
die voor de betrokkene in positieve betekenis emotioneel belangrijk zijn. 
Naast familieleden en vrienden, huisarts of pastor, vervullen hier de te-
lefonische hulpdiensten en andere bureaus voor mensen in nood, een belang-
rijke taak. 
Bij deze vorm van crisisinterventie moeten de zelfmoordgedachten kunnen 
worden besproken. De voor de betrokkene onhoudbaar geworden situatie moet 
gemeenschappelijk worden onderkend en in detail moet worden nagegaan of 
onderlinge verhoudingen werkelijk onhoudbaar zijn en in hoeverre ze vat-
baar zijn voor wijziging. Hierbij zal doorgaans blijken, dat suicide geen 
uiteindelijke oplossing voor de problemen betekent. 
Preventie in ruimere zin omvat voortgezet onderzoek enerzijds, psycho-
hyginische en socio-hygiënische maatregelen anderzijds. Populair gezegd: 
suicide zou niet nodig moeten zijn. Verbeterde psychische gezondheid van 
de mens en vermindering van neurotiserende factoren in de maatschappij 
zouden het streefdoel als vervat in de slagzin 'een gezond mens in een ge-
zonde wereld' naderbij brengen. Het is hier niet de plaats om in te gaan 
op de aspecten van dit door alle disciplines heenlopende probleem. 
Wel willen wij aandacht besteden aan de alom te bespeuren drang naar gro-
tere zelfstandigheid van de mens. In het verlengde van dit streven naar 
mondigheid, naar overwinnen van het ouderlijk gezag, het gezag van de wet-
gever, van de kerk, het verlangen naar uitbreiding van inspraak in de or-
ganisatie van maatschappijstructuren, naar beheersen van de natuur, ligt 
de wens het eigen leven te bestieren als een vrij mens. 
Het ziek of invalide worden wordt ervaren als een streep door deze reke-
ning, en geeft de met machten manipulerende mens een plotseling gevoel 
van onmacht. Zodra de ziekte weer lijkt te wijken veert hij op, en de ont-
kenning van de kwetsbaarheid van zijn lichaam keert terug als voorheen -
tot de onontkoombaarheid van eigen sterven voelbaar wordt. 
Intussen ervaart de mens een groeiende verantwoordelijkheid voor de loop 
van het eigen leven. Zou hij ook ten opzichte van de medemens diens eigen 
zeggenschap hierover kunnen erkennen, dan wordt zelfmoordpreventie ten 
aanzien van de balanszelfmoord een paternalistisch begrip. 
Het tentamen suieidii zou hier moeten worden beschouwd als een vorm van 
eigen crisisinterventie door de mens. Het voorkómen of onderbreken van 
do poging, door goedbedoelde medici en andere sociaal bewogenen, zou dan 
worden gezien als het door de betrokkene ongewenste interveniëren in hun 
crisisinterventie. 

Suicide en 'euthanasie  

Het streven naar verantwoordelijkheid voor de eigen levensloop betekent 
logischerwijze tevens het in de hand willen hebben van het eigen einde. 
Waarom, zo kan men zich afvragen, zou deze eeuw, die ons de geplande men-
selijke geboorte bracht, ons ook niet de planning kunnen brengen van de 
eigen dood? 
Het is hier, dat de overwogen suicide en de euthanasie elkaar raken. Op-
merkelijk is, dat de suicidologen (een benaming die in 1929 in de litera-
tuur is gebracht door onze landgenoot Bongers) zich steeds van de euthana-
sie hebben gedistantieerd, mogelijk beducht voor de consequenties die 
actieve euthanasie met zich kan meebrengen. Men denke bijvoorbeeld aan de 
Nazipraktijken ten aanzien van joden, zigeuners en krankzinnigen, in 1972 
uitvoerig beschreven in de studie 'Euthanasie in het Derde Rijk' van de 
huisarts J. Menges. Is het eigenlijk niet een academische vraag of, in het 
geval waarin een ongeneeslijke zieke teneinde zijn lijdensweg te bekorten 
zelf een eind aan zijn leven maakt, moet worden gesproken van suicide of 
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van euthanasie (dat letterlijk zachte dood betekent)? Voor passieve eutha-
nasie - het nalaten van medische maatregelen die het leven onnodig rekken 
- bestaat een groeiend begrip. Het denken over actieve euthanasie daaren-
tegen stuit op vele formele, principiële en belangrijker nog, innerlijke 
weerstanden. Wij komen hierop in het volgende hoofdstuk terug. 
Toch zou het meer in overeenstemming met de taak van de arts zijn om ook 
hierin de patiënt bij te staan, dan om zijn leven onder alle omstandighe-
den te helpen instandhouden. Het verstrekken door de arts van middelen, 
waarmee de patiënt (wij denken hier aan een ondraaglijk en zinloos gewor-
den lichamelijk lijden, bij intactblijven van de zogeheten verstandelijke 
vermogens) zijn leven zou kunnen termineren, zou, voor zowel arts als 
patiënt, bij uitstek de vervulling betekenen van de in het wezen van de 
arts-patiënt-relatie besloten liggende opdracht. Men denke niet dat deze 
gedachte nieuwlichterij is. In de periode waarin de zelfmoord milder werd 
beoordeeld dan in de bloeitijd van de Griekse wijsbegeerte kon op een der 
Aegeische eilanden iemand die zestig jaar was geworden, of ziek was en 
daardoor onbekwaam, zijn besluit tot zelfmoord aan het Bestuur kenbaar 
maken, terwijl in Massila de Raad vergif verstrekte aan ieder die voldoen-
de beweegredenen kon opgeven voor zelfmoord. De redenen die men aan de 
Senaat moest meedelen waren niet erg zwaarwichtig. Dit blijkt bijvoor-
beeld uit de raad die Libanius in oratio X geeft:'Toon uw ingevallen ge-
laat, bericht dat gij aan een ongeneeslijke ziekte lijdt, dat ge kinderen 
hebt verloren of uw vermogen...' (Den Hertog, geciteerd bij Speyer). 

Heroriëntatie 

Bezien we tenslotte opnieuw de begrippen zelfmoord(poging) en euthanasie, 
dan komen we tot vijf categorieën. 
I - Zelfdoding of poging daartoe, in een staat van krankzinnigheid of on-
wetendheid, bedreven op basis van waanideeën of wanneer om welke reden dan 
ook de kracht van het middel is onderschat. Bij deze groep zou het woord 
zelfmoord moeten worden vermeden, omdat het overlijden hier meer het ka-
rakter draagt van een ongeluk. 
2 - Zelfdoding of poging daartoe tengevolge van overwegens neurotische 

Mechanismen, bedreven op basis van meer of minder bewuste strafbehoefte 
in een staat van neurotische depressie, of als neurotische 'oplossing' van 
een als onhoudbaar ervaren situatie. Hiertoe moet ook worden gerekend de 

'cry for help'. Het kan hier gaan om serieus overwogen, maar in wezen ambi-
valente zelfmoordpogingen, als ook om de meer demonstratieve, z.g. hyste-
rische zelfmoordpoging; voorts om de mensen die achteraf zeggen eigenlijk 
niet dood gewild te hebben, maar verlost te hebben willen zijn van de hun 
drukkende zorgen en oponlosbaar lijkende problemen. 'Ik wilde niet dood, 
ik wilde slapen, hoelang kon me niet schelen, als ik er maar af was'. De 
daad kan impulsief worden bedreven, uit wanhoop, als reactie op een onver- 
wachte gebeurtenis, die men niet zo gauw weet te verwerken. Weez=raial_ ook

l 
 

hier niet moeten spreken van zelfmoord(poging), maar in onze b 	• 
duiding tot uiting moeten laten komen dat het in feite gaat om een nood-
kreet, gericht op het (beter) willen leven. 
3 - De onzekere zelfmoord(poging), waaraan eveneens neurotische mechanis-
men ten grondslag liggen. In deze categorie vallen de waaghalzen, de gok-
kers met de dood, waarbij de drijfveren zoals gezegd zeer complex kunnen 
zijn. 
4 - De chronische zelfmoord(poging), het zichzelf chronisch nadeel berok-
kenen, vaak op basis van schuldgevoelens en strafbehoefte. Ook hier is 
sprake van een onzekere zelfmoord(poging). De overeenkomst tussen de men-
sen van deze groep en van de vorige is, dat allen de bewuste gedachte van 
zelfmoord zullen verwerpen. De overgang naar groep 2 is vloeiend. 
5 - Weloverwogen de (zachte) dood verkiezend boven het (harde) leven of 
levenseinde, dus: euthanasie. Voorbeelden: de ongeneeslijke zieke die 'het 
opgeeft' of de arts vraagt zijn leven te bekorten, hetzij door het staken 
van medicijnen of andere levensverlengende maatregelen, hetzij door toe-
dienen van medicijnen. Voorts: hij die de eigen dood kiest in het geval 
van gevangenschap , waarbij hem folteringen wachten, mogelijk met risico 
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vrienden te verraden. Ook: balanszelfmoord, het weloverwogen termineren 
van onaanvaardbaar geworden of als zinloos ervaren leven. 

Deze visie vraagt om herwaardering van de begrippen zelfmoord en euthana-
sie, ook in de zin van de daaraan verbonden praktische consequenties. In 
de wereld van morgen zal grote uitbreiding moeten worden gegeven aan de 
crisisinterventie en aan de generale preventie, in het bijzonder van be-
lang voor de in groep 2 aangeduide categorie. Sanctionering van de over-
wogen suicide en wettelijke regeling van de zelfgewilde euthanasie liggen 
in de lijn van de ontwikkeling. Een aanzet hiertoe zien we in de Amerikaan-
se staat Massachusetts, waar het parlement zich heeft gebogen over een 
wetsontwerp waarin het 'recht op sterven' nader is omschreven. Het gaat 
hierbij om het fundamentele recht van de mens om medische behandeling te 
weigeren, en het voorstel opent de mogelijkheid, in de toekomst zijn 
wensen hieromtrent in een rechtsgeldige beschikking te kunnen vastleg-
gen 
Ook de taak van de arts vraagt om een nieuwe omschrijving, waarin ruimte 
wordt gecreëerd voor groter mondigheid van de patiënt en daarmee overeen-
stemmende handelingsbevoegdheid van de arts. 

(uit: 'Het naderend einde', onder redaktie 
van E. van der Wolk, Intermediair/Boom/de 
Nederlandse Boekhandel, 1975) 

Literatuur 

Farberow, N. L., en E. S. Shneidman, The Cry for Help, New York 1961. 
Freud, S., Trauer und Melancholie, Ges. Schr., lind. 5, 535, Wenen 19)5. 
Menges, J., 'Euthanasie' in het Derde Rijk, Haarlem 1972. 
Mcnuinger, K. A., Man against Himself, New York 1938. 
Ringel, E., Der Selbstmord, Wenen 1953. 
Idem, Nette. Untersuchungen zuur Selbstinordproblem, Wenen 1961. 
Speyer, N., Het zelfmoordvraagstuk, Arnhem 1969. 
Stengel, E., Suicide and Attempted Suicide, Harrnondsworth 1964. 
Stengel, E., en N. G. Cook, Attempted Suicide, Londen 1958. 

• Szasz, Th. S., The Myth of Mental lllness, New York 1961. 
Tol, D. van, De stervende mens en euthanasie, in: Over dood en sterven, Leiden 

1971. 
Wisse, J., Selbstmord und TodMurcht bel den Naturviilkern, Zutphen 1933. 

de zelfmoordenaar 
jan arends 

(uit: 'Keefman' door Jan Arends - De Bezige Bij, 1972) 

Hij wist dat hij het heel dramatisch moest doen en dat het anders niet 
zou slagen. Maar hij had een mooi eind touw, en ook verder was alles 
prachtig geregeld. Hij had een grote haak in het plafond van het schuur 
tje geschroefd zodat hij alleen het touw nog maar vast hoefde te maken. 
Hij was zelfs zo verstandig geweest een klein flesje jenever te kopen 
want hij wist dat hij zichzelf toch moed zou moeten indrinken. Die drank 
had hij gekocht toen hij voor het laatst in de stad was om hout te kopen, 
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want hij timmerde veel. Goed dat hij er toen aan gedacht had, aan die 
drank: Want in zijn eigen dorp dorst hij het niet te kopen. 
En nu vond hij dat de dag gekomen was. Waarom eigenlijk? Het leek juist 
of zijn vrouw de laatste dagen wat meegaander was. Afgelopen zondag had 
hij zelfs naar het voetballen op de tv mogen kijken, zonder dat zij zijn 
plezier met zure aanmerkingen bedorven had. Zou ze het toch vermoeden? 
Maar dat kon haast niet, want ze kwam nooit in het schuurtje. Ze kon dus 
niets weten van dat touw. Van dat flesje jenever wist zij zeker niets, 
want anders had hij allang een huis vol spektakel gehad. 
Het was gelukkig mooi weer. Gek dat hij wist dat het daarvoor mooi weer 
moest zijn, hij had daar nooit bewust over nagedacht. Hij zat in zijn 
stoel voor het raam en af en toe groette hij met zijn pijp een bekende 
die voorbij kwam. En het huis begon al naar spruitjes te ruiken. Bah, 
dacht hij, alweer spruitjes, en ik moet er zo van boeren. En hoe komt 
ze toch aan spruitjes. De winter is toch voorbij? Ja hoe kwam zijn vrouw 
altijd aan die spruitjes. Het leek wel of ze helemaal naar spruitjes 
rook, zelfs als ze in bed lagen, al was het midden in de zomer. 
Hij dacht:'De buren zijn thuis, dus dat is in orde.' Want het huis van 
de buren stond tegenover zijn schuur en dus zouden ze hem bezig zien 
achter het raam. Hij had alles goed overdacht. Het zou natuurlijk wel 
gek gevonden worden dat hij het voor het raam deed, maar dat kon nu 
eenmaal niet anders. Ze moesten hem bezig zien anders lukte het niet. 
Hij stond op en ging naar de keuken. 'Ik ga nog even aan je doosje 
timmeren in de schuur,' zei hij tegen zijn vrouw, want hij had haar een 
naaidoosje voor haar verjaardag beloofd. 
Ja, hij kon heel goed timmeren. De schuur had hij zelf gebouwd, en ook 
de tafel en de stoelen in de keuken had hij gemaakt, en de linnenkast in 
hun slaapkamer. 
Toen hij naar buiten ging riep zijn vrouw kijverig:'Als je maar weet dat 
ik niet met eten wacht.' 
Hij hield wel van zijn vrouw, heus wel: Voor hem was dat net zoiets als 
katholiek zijn, dat blijf je ook tot je dood, omdat het nu eenmaal zo is. 
Hij was nu in zijn schuurtje. Omdat het toch wel een beetje kil was stak 
hij het oliekacheltje aan, en ook omdat het zo gezellig rook. Toch jam-
mer dat hij hier de laatste tijd niet zoveel meer kwam. Maar hij had

t 
  zijn
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plezier in timmeren verloren, ook al omdat zijn vrouw schold dat 
zo duur was voor dingen die zij toch niet nodig had. Hij dacht:'Maar wat 
moet ik dan timmeren op mijn oude dag?' 
Hij keek naar het huis van de buren. Dat waren ook oude mensen. Gelukkig 
zaten ze voor het raam, dus dat was in orde. Hij ging achter in de schuur 
waar zijn buren hem niet konden zien en nam zijn flesje jenever dat hij 
in een oude jutezak verstopt had, samen met het touw. Hij nam er steels-
gewijze een slokje van, een beetje bangig alsof zijn vrouw hem toch zou 
kunnen betrappen. Maar dat kon zij helemaal niet want hij had de deur 
van binnen gegrendeld. Dat was toch lang geleden sinds hij gedronken had. 
Hij had er anders niets op tegen om af en toe voor de gezelligheid wat 
te drinken, maar zijn.vrouw zei altijd: Ik ben niet met een zuiper ge-
trouwd.' Daarom kwam er nooit drank in huis, zelfs niet met haar ver- 

jaardag. 
De drank bracht hem in een blijde stemning. Hij voelde zich zo goed dat 
het jammer was dat hij straks met dat touw aan de gang zou moeten gaan. 
Hij zat op een leeg groentekistje en hij dacht eigenlijk nergens over na. 
Nou ja, over die inrichting waar hij naar toe wilde. Want daar brachten 
ze je aar toe als je jezelf wilde ophangen. En Kees zat ook in zo'n 
gekkenhuis. Die had hij een paar maal opgezocht. Je moet natuurlijk niet 
te kieskeurig zijn. Wat vooral vervelend was, was dat het op die zaal zo 
naar ontlasting rook. Maar die lucht van spruitjes is ook niet alles. 
Hij ging zijn touw maar ophangen. Hij nam het touw en schoof een stoel 
voor het raam en onder de haak, precies zoals hij het zich voorgenomen 
had. Zijn buren letten niet op hem. De vrouw zat kousen te stoppen en de 
man las de krant. Hij klom op de stoel, het touw in zijn hand. Dat kostte 
hem nog moeite, want hij was per slot bejaard en zijn benen waren stram. 
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Hij maakte het touw vast aan de haak. Als de buren keken (maar waarom 
keken zij nou niet?) dan zou hij het hoofd door de strop steken. Zouden 
ze hem nog wel geloven als hij zijn hoofd daarna weer uit de strop trok? 
Maar hij kon toch geen uur zo blijven staan. En het zou nog wel even 
duren voor de politie kwam. Want bij zulke dingen komt altijd de politie. 
Dat was wel vervelend, want hij was bang voor de politie en het was ook 
gek voor iedereen als hij straks werd weggebracht. 
Om het eens te proberen stak hij zijn hoofd door de strop. Hij keek recht 
in de kamer van de buurman, hij zag zelfs de koekjes die op tafel ston-
den. Toen keek de buurman ineens zijn kant uit. Hij zag het gezicht ver-
trekken van schrik en afkeer. Maar de man bleef onbeweeglijk zitten als-
of wat hij zag hem verlamde. 
Hij vond het jammer dat zijn buurman hem nu al gezien had. Zijn jenever 
was nog lang niet op en hij had nog wel een uur willen wachten. Maar zijn 
buren waren de kamer al uit om alarm te slaan. Hij klom weer van de stoel 
en ging achter in de schuur naar zijn flesje jenever. Ja, Kees had het 
verder heel goed gedaan. Dus als hij daar heen moest, was het in orde. 
Alles mocht daar, je kon het zo gek niet verzinnen. Alles wat hij van zijn 
vrouw niet mocht, mocht Kees. Tot pruimen toe. En wie er goed voor was, 
mocht gewoon naar buiten, gaan vissen, of naar een café. Je deed maar. 
Dat ging hij doen. Vissen! Daar had hij zin in. In de polder lopen met 
een hengel, en in het riet zitten bij het water, en rust, rust. 
Er werd hard op de deur geslagen. Hij hoorde de stem van zijn vrouw: 
'loop, kom naar buiten. Ben je helemaal gek, Joop!' 
Joop! Eigenaardig toch hè? Als je zo oud bent. Joop! Net of hij nog steeds 
door zijn moeder geroepen werd. Wat heeft hij eigenlijk de pest in gehad, 
al die jaren nu hij er zo over nadenkt. Hij liet zijn vrouw maar schreeu-
wen. Ze ging wel verschrikkelijk te keer. Hij hoorde haar ook snikken. 
Verrek maar: Het duurt toch nog wel even voor die agenten komen. Hij nam 
nog een paar slokken jenever. Het flesje was nu bijna leeg. Het zou hem 
nog moeite kosten om straks weer op die stoel te klimmen, want hij voelde 
dat de drank in zijn benen zat. Toen hij meer stemmen buiten hoorde be-
greep hij dat het zover was. 
De agenten hadden niet veel tijd nodig om de deur in te trappen, en hij 
had nog maar net zijn hoofd in de strop toen zij binnenkwamen om hem te 
redden. Agenten zijn altijd gemoedelijk als zij zulk werk doen. Zij trok-
ken hem resoluut, maar toch met vriendelijke hand uit de strop vandaan en 
toen hij weer op de grond stond ondersteunden ze hem alsof hij plotseling 
invalide geworden was, Dat liet hij zich graag gelegen liggen, en toen 
hij de schuur uitkwam raakten zijn voeten de grond niet eens meer, want 
ze droegen hem. 
Maar toen een van de agenten op vaderlijke toon vroeg:'Waarom heb je dat 
nou gedaan opa?' toen begon hij opeens te schreien zoals alleen een oude 
man dat kan en hij zei•'Omdat ik zo'n rotleven heb.' En op dat ogenblik 
begreep hij zo goed hoe waar dat was dat het hem speet dat hij zich niet 
werkelijk van kant gemaakt had. 

c.w.g.jasperse 
	 SIJ I C I DE 

Inleiding  

'Kijkend naar de sociale structuur van de Franse samenleving, vindt men 
vele oorzaken voor suicide: ... de onstabiliteit van sociale instituties, 
de meningsverschillen met de jongeren binnen de gezinnen, die in opstand 
zijn tegen het gezag, de algemene verhoging van de levensstandaard met de 
vraag naar luxe en,tenslotte, de grotere sexuele vrijheid, welke deze 
verschijnselen begeleidt.' 
Het bovenstaande (door ons vertaalde) citaat is ontleend aan De l'hypo-
chondrie et du suicide van de psychiater Jean Pierre Falret, verschenen 
in 1822. 

17 



Suicide noch sociale verandering zijn nieuwe verschijnselen. Suicide als 
handeling van zelfvernietiging is specifiek menselijk gedrag en tenminste 
zo oud als de geschreven geschiedenis van de mensheid. 
Tot op de huidige dag bestaat er echter nog geen allesomvattende theorie 
ter verklaring van de oorzaken (dat dit meervoud moet zijn berust op con-
sensus tussen de deskundigen), waardoor mensen tot deze beslissing en de 
voltrekking ervan komen. 

Twee historische suicide-patronen 

Er zijn in de historische ontwikkeling van de suicide een tweetal hoofd-
lijnen te onderscheiden. De eerste is een socio-culturele en derhalve 
sterk bepaald door het normen-, waarden- en verwachtingspatroon van een 
bepaalde samenleving. Zelfdoding is in een zekere situatie de prijs die 
door de gemeenschap wordt gevergdvan een tot een bepaalde sociale groep 
behorend l id. De geschiedenis kent vele voorbeelden van veldlieren die zich 
doodden na een geleden nederlaag. De Samurai die harakiri pleegden voor 
hun heer met als 20ste-eeuwse versie de Japanse Kamikase piloten, die 
zichzelf voor hun keizer opzettelijk op hun militaire doel te pletter vlo-
gen. Opoffering voor de bescherming van vrienden zo goed als de suicide 
van de weduwen,die in 	bepaalde samenlevingen hun overleden echtgenoten 
in de dood behoorden te volgen. 
Als tweede stroming zou een psycho-cultureel suicide-patroon kunnen worden 
onderscheiden. De daad is ook hier gebed in de socio-culturele context van 
de samenleving, doch heeft een meer persoonlijk karakter met motieven, die 
liggen in de sfeer van het behoud van de menselijke waardigheid, de delging 
van schuldgevoelens, de ontsnapping aan niet te verdragen pijn en wanhoop, 
ouderdom of ziekte, het niet kunnen aanvaarden van het verlies of de ver-
breking van een relatie, de angst voor straf. In het algemeen: ultimate en 
finale afwijzing van het leven, zoals zich dit in de psycho-sociale per-
ceptie van de betrokkene aan hem voordoet. 

De wetenschappelijke benadering van suicide 

Deze dateert van het einde van de vorige eeuw in feite samen met de ont-
staans-  en ontwikkelingsgeschiedenis van de sociologie. Een van de grond-
vesters immers is Emile Durkheim (1858-1917), de auteur van Le Suicide  
(1897). Hij lanceerde de gedachte, dat er in de samenleving feiten bestaan 
die niet kunnen worden verklaard in termen van fysieke of psychologische 
analyse. Er zijn verschijnselen als bijvoorbeeld de publieke moraal, reli-
gieuze regels en wijzen van handelén die diep liggen geworteld in de col-
lectieve aspecten van de gevoelens en de gewoonten van een groep. Derge-
lijke sociale feiten zijn 'sui generis°  en kunnen slechts sociologisch 
worden verklaard. 
Suicidaal gedrag, zo was zijn hypotheae, kan worden verklaard in sociolo-

g
ische termen. Hij legde daarbij de nadruk op de betekenis die sociale 

deprivatie en achteruitstelling heeft voor levensstijl en leefsituatie van 
de betrokkenen en ontwikkelde de zogenaamde anomietheorie. Anomie, met een 
onvolledige en Durkheims complete oeuvre weinig recht doende vertaling 
wel normloosheid genoemd. Veeleer echter verwijst de term naar het 
vacuum dat ontstaat, indien een traditioneel patroon van normen, waar-
den en verwachtingen zijn  sociaal-integrerende en regulerende kracht en 
betekenis verliest. In een vroegere studie, De la division du travail 
social (1893), gaf Durkheim een uitvoerige uiteenzetting over de diep-
gaande veranderingen die zich, tengevolge van de industrialisatie en de 
daarmee gepaard gaande differentiatie van het arbeidsproces, voltrekken 
in de intermenselijke relaties en de consequenties hiervan voor het ge-
hele socio-culturele systeem van de samenleving. 
Tot op heden, zevenenzeventig jaren nadat de eerste druk van Le Suicide 
verscheen, heeft het werk niets aan kracht en helderheid ingeboet. Sinds 
in  1951 de eerste, door Spaulding en Simpson vertaalde, Engelse uitgave 
verscheen, heeft vooral in de Verenigde Staten het wetenschappelijke 
suicide-onderzoek zelfs een nieuwe impuls gekregen. Dit sluit overigens 
niet uit, dat op de werkwijze en de conclusies van Durkheim kritiek moge- 
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lijk is, onder andere geformuleerd door zijn leerling Halbwachs (1930) en 
door Douglas (1967). 
Sinds Durkheim zijn de methodologische inzichten in de sociale wetenschap-
pen verdiept en is men vertrouwd geraakt met de eisen van conceptualise-
ring en operationalisering. De toetsing van hypothesen kan kritischer ge-
schieden door de toepassing van sindsdien ontwikkelde meettechnieken als 
de regressie- en de correlatie-coëfficiënt. Stellig is ook de differentia-
tie en de nauwkeurigheid - en daarmee de betrouwbaarheid - van de statis-
tische gegevens in de moderne landen toegenomen. Wij zullen op Durkheim 
nog nader terugkomen. 

De sociologische benaderingswijze 

Een al te stringente en eenzijdig doorgevoerde sociologische benadering 
bergt het gevaar in zich van ontaarding in sociologisme. Dit geldt in het 
bijzonder ten aanzien van een multi-interpretabel fenomeen als suicide is. 
Het is daarom wellicht nuttig, hier in het kort iets te zeggen over de so-
ciologische reikwijdte. Die verschilt namelijk aanmerkelijk van andere 
disciplines als bijvoorbeeld de medische, psychiatrische of psychologische. 
Het verschil is vooral gelegen in het materiële en formele object. De soci-
ologie houdt zich per definitie bezig met menselijke groepen, die tenminste 
een enigermate duurzame structuur vertonen. Dit omvat derhalve de duurzame 
relatie tussen man en vrouw, man en man, vrouw en vrouw (micro-object), zo 
goed als de gehele samenleving (macro-object). Daartussen vallen dan nog 
de verbindende instituties te onderscheiden als bijvoorbeeld vakbonden en 
politieke partijen (meso-object). Nauw hiermee verweven en slechts op ana-
lytische gronden daarvan te onderscheiden, is er de materiële en immateri-
ele cultuur, te zien als normen, waarden, doeleinden en verwachtingen. In 
het algemeen wordt dit alles aanvaard als het zeer uitgebreide materiële 
object van de sociologie. Het formele object bestaat uit de verschijnselen 
en de processen die met het groepsontstaan en -bestaan samenhangen. De so-
cioloog is in het bijzonder geïnteresseerd in processen van sociale inte-
gratie of -desintegratie. Hij richt zich op de dynamiek van de sociale ver-
andering, op sociaal conflict en herstellend evenwicht en op een complex 
verschijnsel, dat wij hiervoor reeds noemden: anomie. Hoe groot hiermede 
de spanwijdte van zijn object ook is, het gaat de socioloog nooit om indi-
viduen en hun geïsoleerde gedragingen (die vormen het object voor de psy-
chiater en de psycholoog), doch om groepen en groepsverschijnselen. Voor 
de wetenschappelijke bestudering daarvan zijn van de natuurwetenschappen 
'geleende' (en daarmee wellicht niet optimaal adequate) methoden en tech-
nieken in gebruik genbmen, die de wetenschapspretenties van de sociologie 
moeten ondersteunen. Dit wil zeggen, dat de uitkomsten van sociologisch 
onderzoek dienen te berusten op empirische toetsing van hypothesen. Veelal 
houdt dit ten aanzien van te onderzoeken sociale verschijnselen in, dat 

kwalitatieve termen door middel van indicatoren voor quantificerende be-
nadering worden 'omgevormd'. Dat het mogelijk is op deze manipulaties 
het nodige af te dingen, laat zich raden, doch moet buiten het bestek 
van deze bijdrage vallen. De goede bedoeling is in elk geval, dat aldus 
verkregen uitkomsten een groter waarheidsgehalte (liever: een grotere 
geldigheidswaarde) krijgen dan de uitspraken, louter gebaseerd op meta-
fysica, geloof, ideologie of voorreflexieve kennis. Om met Karl Popper 
(1968) te spreken: aldus ontstaan uitspraken welke voor falsificatie 
vatbaar zijn. 

Gevaren van eenzijdig suicide-onderzoek  

Na Durkheims overaccentuering van de sociologische factoren, kwamen in 
het begin van deze eeuw psychologische en psycho-dynamische theorieën tot 
ontwikkeling, met Freud als de grote pionier. Op diametrale wijze ver 
deze theorieën de suicide gepostuleerd als een uiting van uitsluit,;. 
de persoon gelegen irrationele en deels onbewuste drijfveren. De m, 
de speelbal van zijn driften. 
Suicide is echter een uitermate complex verschijnsel. Na de 
summiere, schets van de sociologische optiek, zal het de lezer 



zijn dat de sociologie niet in staat is alle aspecten van dit verschijn-
sel te bestrijken. Evenmin kan de psychologie dit. Puur sociologische 
verklaringen gaan voorbij aan de individuele karakterstructuur en intra-
psychische factoren. Dat deze sterk worden gevormd en beïnvloed door de 
socio-culturele context waarbinnen het leven van alle individuen zich af-
speelt, valt buiten de puur psychologische zienswijze. 
Langzamerhand echter breekt bij steeds meer van verschillende disciplines 
afkomstige onderzoekers het inzicht door, dat suicide niet een simpele 
variabele is, welke kan worden gecorreleerd hetzij met een bepaalde toe-
stand waarin de samenleving verkeert, hetzij met een bepaalde ontwikkeling 
in het individu. Beide aspecten zijn relevant en wij zien suicide dan ook 
als een psycho-socio-cultureel verschijnsel. Een optimaal wetenschappe-
lijke benadering dient derhalve een interdisciplinaire te zijn. In dit 
artikel bepalen wij ons echter tot de sociologische benadering. 

Terminologie 

Wij hebben reeds enige keren de term suicide gebezigd en zullen dit ook 
verder in deze bijdrage blijven doen. Juist de laatste tijd gaan er stem-
men op om de twee meest gangbare termen, suicide en zelfmoord, te vervangen 
door somacide (Diekstra, 1973, pp. 118-119) of door zelfdoding. De verde-
diging van de term somacide is zeer oorspronkelijk en bedoelt de ambiva-
lentie op te heffen welke spreekt uit 'sui', dat is afgeleid van het la-
tijnse suus = zelf en dat door de betekenis van het tweede gedeelte van 
de term, 'cide', dat een vorm is van het latijnse werkwoord ceado = doden, 
verwonden, duidelijk het lichamelijke bedoelt. Terecht merkt Diekstra op 
dat de term 'zelf' doorgaans op de eerste plaats een psychologische conno-
tatie heeft en derhalve zowel de term suicide als zelfmoord (moord ver-
wijst eveneens naar de beroving van het fysieke bestaan) ambivalent zijn. 
Het pleidooi voor invoering van de term zelfdoding is minder oorspronke-
lijk. Met deze term wordt beoogd de met de term 'moord' verbonden stigma-
tiserende werking (zowel voor de dader als voor diens primaire relaties) 
op te heffen. Minder oorspronkelijk, omdat de term zelfdoding (Selbst-
t5tung) onder andere reeds door Kant (zie Weichbrot, 1937, p. 13 e.v.) 
werd gebezigd en in ons land Wijnaendts Francken (1899) voorstelde onder-
scheid te maken tussen zelfmoord en zelfdoding. Speyer (1969, p. 21) 
wijst erop, dat de term zelfdoding in ons land nimmer in gebruik is ge-
raakt. Wij menen dat de stigmatiserende werking trouwens veeleer voort-
vloeit uit de socio-culturele perceptie van de daad dan uit de ingeburger-
de term zelfmoord, deze laatste is slechts expressie van de eerste. In het 
algemeen kan worden geconstateerd dat de stigmatiserende werking afneemt, 
sinds in ons land de suicide buiten de sfeer van geïnstitutionaliseerde 
sancties is gekomen. In 1809 werd suicide in ons land buiten de strafwet 
geplaatst, terwijl kerkrechtelijke sancties jegens rooms-katholieke 
suicidanten sinds tien jaren bijna geheel tot het verleden behoren. De 
term suicide is overigens zo internationaal gangbaar, dat wij daaraan 
de voorkeur blijven geven. 

Definities 

In de literatuur bestaat een grote verscheidenheid aan definities van de 
term suicide. De hierin geïnteresseerde lezer kan een extensieve opsomming 
vinden hij Speyer (1969, p. 20 vv.). De opstelling van een definitie vormt 
metterdaad een academisch probleem. De onderzoeker, die voor suicide-onder-
zoek bijvoorbeeld gebruik maakt van statistisch materiaal, dient zich te 
realiseren dat de officiële instanties in hun rapportering een bepaalde 
opvatting hanteren, op grond waarvan de suicide-statistiek wordt samenge-
steld. Een van de terechte punten van kritiek op Durkheim (zie hiervoor 
Douglas, 1967 en Jacobs, 1971) is, dat hij een definitie hanteerde bij 
zijn onderzoek met behulp van statistisch materiaal, dat op zichzelf niet 
op grond van deze definitie was samengesteld. Er zij in dit verband gewe-
zen op de dikwijls verwaarloosde implicaties die dit eveneens heeft bij 
de vergelijking van de suicide-cijfers tussen verschillende landen. 
Wij beperken ons hier tot de weergave van een drietal definities. 
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1 - Durkheim (1897) verstaat onder suicide:'... tout cas de mort qui 
résulte directement ou indirectement d'un acte positif ou négatif, accompli 
par la victime elle-même et qu'elle savait devoir produire ce résultatl ; 
2 - Halbwachs (1930) beschouwt als suicide:'... tout cas de mort qui 
résulte d'un acte accompli par la victime elle-même avec l'intention ou en 
vue de se tuer, et qui n'est pas un sacrifice'; 
3 - Speyer (1969):'Van zelfmoord kan men spreken als een persoon een han-
deling verricht of nalaat, die zijn dood tengevolge heeft, als dit gevolg 
door hem is bedoeld of wel door hem is geaccepteerd'. 
Binnen de ons toegemeten ruimte moeten wij ons commentaar op deze defini-
ties bondig houden. Het voornaamste verschil tussen de definities van 
Durkheim en van Halbwachs ligt in de uitsluiting door de laatste van de 
dood door zelfopoffering, naar onze mening terecht. Het moge een zedelijk 
oordeel impliceren, doch men moet wel een geheel cultuurpatroon ignoreren 
om niet a priori de eventueel uiterste consequentie van de dood, die men-
sen aanvaarden bij hun hulp aan anderen in extreem gevaarlijke situaties, 
uit te zonderen van een definitie van suicide. Het is overigens treffend, 
om zowel bij Durkheim als bij diens leerling Halbwachs, een andere impli-
ciete zedelijke waardering aan te treffen, namelijk de benoeming van de 
dader als victime, slachtoffer. Speyer wenst zich nadrukkelijk te onthou-
den van ethische, juridische, psychiatrische en dergelijke formuleringen 
en slechts a posteriori na te gaan of uitsluitingen zijn geboden. De be-
langrijkste bijdrage in zijn formulering schuilt in de toevoeging : het 
nalaten van een bepaalde handeling, die de dood tengevolge heeft. Te den-
ken valt hierbij aan de hongerstaker die de dood vindt door na te laten 
voedsel tot zich te nemen. Nu dient de hongerstaking (evenals de zelfver-
branding) en de hierop gevolgde dood, dikwijls een door de betrokkenen 
als zodanig gesteld hoog zedelijk doel. Voorbeelden zijn de zelfverbran-
ding van Jan Palach in Tsjechoslowakije en van een aantal boeddhistische 
monniken in Vietnam en, zeer recentelijk, de hongerdood van een Iers 
vrijheidsstrijder. Bij toepassing van de definitie van Halbwachs (en 
voor Speyer hij diens beoordeling achteraf), rijst nu de methodologisch 
relevante vraag, op grond van welk criterium ten aanzien van de hoven ge-
geven voorbeelden al of niet wordt besloten om zelfopoffering aan te 
nemen en dientengevolge de dood wel of geen suicide te noemen. 
Wij laten dit probleem hier verder rusten, doch vermelden nog dat wij bij 
ons onderzoek naar de toename van de suicide in ons land - waarover hier 
later nader verslag volgt - gebruik maakten van statistisch materiaal van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek. Overeenkomstig de hierover gemaakte 
opmerking houdt dit in dat wij, in navolging van Kruyt (1960) een geopera-
tionaliseerde definitie hebben gebruikt welke luidt:'suicide is elk sterf-
geval dat als zodanig in de officiële Nederlandse zelfmoordstatistieken is 
opgenomen'. De in de praktijk door de betrokken instanties gehuldigde 
opvatting vertoont veel overeenstemming met de definitie van Halbwachs. 

Enige sociologische theorieën over suicide  

Pe bespreking van een aantal sociologische theorieën betekent in de eerste 
plaats confrontatie met Durkheim (1897). Niet alleen heeft hij als eerste 
een sociologische theorie opgesteld, doch de meeste na hem ontwikkelde theo-
rieën zijn eigenlijk modificaties, pogingen tot verdergaande conceptuali-
sering en methodologisch verbeterde toetsing van de zijne. 
Daarnaast zijn er een aantal sociologen die pleiten voor een fenomenologi-
sche benadering, bijvoorbeeld Jacobs (1971). 
Het accent ligt hierbij op de verklaringen van de suicidanten en het be-
schrijven van hun individuele levenssituaties in de vorm van gedetailleer-
de 'case histories'. Suicide wordt hier gezien als een daad vanuit bewuste 
en rationele keuze en de onderzoeker tracht zich in te leven in het per-
spectief van de suicidant. 
Voorts zijn er studies, gebaseerd op de symbolische inter-actie-theorie, 
onder andere van Miller (1967) en van Miller en Coleman (1970). 
Hierbij ligt de nadruk op het 'zelf', dat tengevolge van duurzaam geblok-
keerde communicatie met de 'betekenisvolle anderen' niet (langer) aan 
zelfverwezenlijking en zelfrespect toekomt. Alle aan het leven inherente 



spanningen komen dan als het ware terecht in een suicidogene voedingsbo-
dem. Wij beperken ons hier verder tot een korte schets van de theorie van 
Durkheim, enkele modificaties hiervan en de belangrijkste resultaten van 
hierop gebaseerd onderzoek. 

Tabel 1 
Suicides pes 100.000 inwoners in verschillende landen voor de jaren 1961, 1967 en 
1969, verdeeld naar geslacht en in totaal ;  landenrangorde naar suicidefrequentie 

land 
rang- 
nr. 

1961 
geslacht 
in 

1967 
rang- 	geslacht 

totaal 	nr. 	m 	v 

1969 
rang- 	geslacht 

totaal 	nr. 	m 	v totaal 

56,4 33,8 43,6 

I-Iongarije 1 36,3 15,2 25,8 1 45,1 18,4 31,8 1 48,3 18,9 33,1 
4 29,6 12,1 20,9 2 34,8 13,5 24,2 2 35,3 14,2 24,5 

Finland 2 33,2 9,0 21,2 6 32,3 8,5 20,4 3 37,4 10,1 23,2 

Oostenr. 3 31,3 13,6 22,5 3 32,6 13,4 23,0 4 31,3 14,4 22,3 

Zweden 6 25,6 8,3 17,0 4 31,9 11,4 21,7 S 	31,2 12,7 22,0 

Denem. 9 22,4 11,5 17,0 8 23,6 11,6 17,6 6 26,6 15,2 20,8 

W.-Duitsl. 7 25,1 13,0 19,1 29,5 13,9 21,7 7* 27,7 14,2 20,6 

Zwitser'. 5 25,9 10,9 18,4 7 26,5 9,1 17,8 8 25,3 9,8 17,4 

Frankrijk 8 24,5 7,7 16,1 9 23,3 8,0 15,7 9 23,4 8,5 15,8 
Belgié 10 21,7 7,9 14,8 10 20,9 9,3 15,1 10 21,3 9,3 15,2 

Bulgarije 14 11,1 5,7 8,4 12 14,6 6,0 10,3 11 15,1 7,6 11,3 

Polen 11 14,7 3,3 9,0 11 17,3 3,6 10,5 12 18,6 4,2 11,2 

Engeland 
en Wales 13 13,5 9,1 11,3 13 11,7 8,0 9,9 13 10,6 7,2 8,9 

Portugal 12 14,1 4,3 9,2 14 15,6 4,1 9,9 14 12,9 3,8 8,2 

Noora,v. 15 10,6 2,8 6,7 16 10,6 3,5 7,1 15 13,0 3,3 8,2 

Neder]. 17 8,6 4,7 6,7 18 7,9 4,5 6,2 16 9,1 5,6 7,3 

Schotland 16 10,4 5,6 8,0 15 9,9 5,3 7,6 17 8,6 5,4 1,0 
N.-Ierland 19 6,8 3,4 5,1 17 8,8 4,5 6,7 18 7,3 4,9 6,1 

Italië 18 7,9 3,4 5,7 19 7,8 3,2 5,5 19 7,6 3,3 5,4 

Grickenl. 20 5,8 2,9 4,4 20 4,7 2,2 3,5 20 4,9 2,1 3,5 

Ierland 21 4,9 1,4 3,2 21 3,7 1,2 2,5 21 2,6 1,0 1,8 

• jaar 1968 
Deze tabel werd door ons samengesteld met behulp van gegevens ontleend aan 

World Ilealtli Stadstics Anima's, Genève, 1968a, 1970b en 1972, uitgegeven door 

de World 	Organization, Genève. 

Durkheim (1897, Engelse vertaling 1951)  

De these van Durkheim is dat elke samenleving meer is dan de som der delen, 
op een geheel eigen wijze bestaat en vatbaar is voor bestudering. 
Uit de statistieken valt af te leiden, dat suicide in de eerste plaats 
geen individueel doch een sociaal verschijnsel is. Het kan oorzakelijk wor-
den verklaard door de sociale structuur en zijn vertakkingen als uitgangs-
punten te nemen, want het suicidecijfer is daarvan het produkt. 
Wij willen er hier op wijzen dat de internationale suicidestatistieken in-
derdaad een repeterend nationaal karakter vertonen. Uit tabel 1 blijkt dat 
de landencijfers onderling weliswaar verschillen, doch dat elk afzonderlijk 
land in een rangorde een relatieve constante vertoont. 
Dit beeld wordt nog treffender als kan worden geconstateerd (zie tabel II) 
dat zelfs de suicidecijfers van de immigranten in de Verenigde Staten een 
zelfde onderlinge verhouding te zien geven als die tussen de landen van 
herkomst, hetgeen Miner (1922) voor het eerst constateerde, 
Dublin (1963, p. 31) vond onder de mannelijke immigranten in de Verenigde 
Staten als suicidecijfer 35,2 en voor vrouwen 8,8 per 100.000. In verhou-
ding tot het totale aantal mannen en vrouwen in de Verenigde Staten is dit 
circa tweemaal zo hoog bij de mannelijke en 75% hoger bij de vrouwelijke 
immigranten. 
Uit tabel IT blijkt dat onder de Amerikanen van Italiaanse afkomst de 
minste, onder die van Oostenrijkse origine de meeste suicides voorkomen, 
hetgeen in overeenstemming is met de rangorde welke beide afkomstlanden 
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internationaal innemen, hetgeen eveneens voor de drie andere afkomstlanden 
geldt. 
Speyer (1969, p. 114) merkt ten aanzien hiervan terecht op:'Het boven-
staande overziende, moet men wel aannemen, dat, afgezien van de intra-
psychische motivatie die de individuele mens tot zelfmoord voert, vele 
verschillen tussen de landen terug te brengen zijn op sociologische 
factoren, samenhangend met de sociale opbouw en het cultuurpatroon van 
het betreffende land'. 
Keren wij weer terug bij Durkheim, die drie typen van suicide onder-
scheidde: de egoïstische, de altruïstische en de anomische. 

Tabel II 

Suicide onder immigranten in de Verenigde Staten, 1963 

bij personen 
geboren in: mannen vrouwen totaal 

verhouding tot totaal VS 
mannen 	vrouwen  

Oostenrijk 57,8 11,4 34,6 3,2 	: 1 2,3 	: 1 
Zweden 56,7 11,0 33,9 3,2 	: 1 2,2 	: 1 
Duitsland 44,4 11,4 27,9 2,5 	: 1 2,3 	: 1 
Engeland 33,7 9,1 21,4 1,9 	: 1 1,8 	: 1 
Italie 29,7 5,4 17,6 1,7 	: 1 1,1 	: 1 

Deze tabel werd ontleend aan Dublin (1963, p. 31). 

De egoïstische suicide  

Deze komt voort uit extreem individualisme, tengevolge waarvan de per-
soon niet op adequate wijze in de samenleving is geïntegreerd. Hij heeft 
onvoldoende groepsbindingen, geen betekenisvolle sociale relaties en deelt 
de opvattingen en gewoonten van het collectieve bestaan niet. 
Mensen in een niet bevredigende levenssituatie kunnen zich gemakkelijker 
en langer handhaven indien zij behoren tot een voor hen betekenisvolle 
groep en aan sociale bindingen groter waarde hechten dan aan hun eigen 
wensen en impulsen. 

De altruïstische suicide  

Hier is de situatie een precies omgekeerde. De persoon is overmatig geïnte-
greerd in de samenleving en maakt zijn eigen verlangens volledig onderge-
schikt aan de groepswil. Hij zal zichzelf doden indien de samenleving dit 
van hem vergt. 
Men kan hierbij denken aan de eerder door ons gegeven voorbeelden van de 
Samurai, de Kamikase-piloten en de weduwenverbranding in India. 

De Anomische suicide  

Wanneer de persoon plotseling wordt geconfronteerd met een crisissituatie 
waarin de sociale regulering stokt, dan kan een suicidogene impuls ont-
staan waaraan de persoon geen weerstand weet te bieden. 
Een dergelijke situatie ontstaat in tijden van economische crisis, bij 
natuurrampén, of wanneer zeer snel een diepgaand verlopende sociale ver-
andering plaats vindt en de sociale orde tijdelijk verstoord raakt. Dit 
effect van anomie kan eveneens ontstaan als de persoon een plotselinge 
stijging of daling in welvaart ondergaat of als hij een 'betekenisvolle 
ander' verliest, die zijn sociale dimensie bepaalde. In het algemeen kan 
een neiging tot anomische suicide ontstaan, wanneer het leven ingrijpend 
en dramatisch verandert, gepaard gaande met relatieve normloosheid welke 
leidt tot desintegratie van de voor de persoon relevante groep(en). Het 

groepslidmaatschap oefent dan niet langer zijn de persoon beschermende en 
betekenisverlenende invloed uit. 
Tot zover de korte omschrijving van Durkheims drie suicidetypen. Hij 
heeft oorspronkelijk nog een vierde type genoemd, de fatalistische suL,., 
doch dit niet nader uitgewerkt. 
De conclusigsvan Durkheim wijzen op grotere suicidefrequentie tijdens 
welvaartscrises. Hierop is zijn anomiebegrip gebaseerd. Elke crisis, of 
deze nu een vergroting van de armoede of van de welvaart teweeg brengt, 
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verstoort het maatschappelijk evenwicht en leidt tot toename van de 
suicide. Deze laatste vindt hij meer bij welgestelden en ondernemers dan 
bij personen uit lagere strata. De verschillen in de suicidefrequentie 
tussen ondernemers en arbeiders treden ook op in economisch evenwichtiger 
perioden, omdat, naar zijn mening, in het bijzonder in de sectoren handel 
en nijverheid een chronische anomie bestaat. 
Bij sterk geintegreerde groepen komt suicide minder voor dan bij zwak 
geïntegreerde of groepen die verkeren in een proces van desintegratie. In 
Durkheims eigen woorden:'Le suicide varie en raison inverse du degré 
d'intégration des groupes sociaux dont fait partie l'individu' (1897, 
p. 223) 
Hij toont empirisch aan, dat de joden het minst suicide plegen, daarna de 
rooms-katholieken, en de protestanten het meest van de drie. Voorts, dat 
ongehuwden hoger scoren dan gehuwden en gehuwden zonder, hoger dan ge-
huwden met kinderen. 
Het feit dat de rooms-katholieken een lager suicidecijfer vertonen dan 
de protestanten heeft naar zijn mening weinig te maken met de geloofs-
inhoud van beide religies of met de ongelijke kracht waarmee suicide 
door de kerkelijke autoriteiten moreel wordt veroordeeld en verboden. 
Het betekenisvolle verschil tussen beide kerken is dat de rooms-katho-
lieke meer eenheid vormt, een sterker geïntegreerde sociale gemeenschap 
is met een strakkere hiërarchisch opgebouwde sociale controle. Hieraan 
ontlenen rooms-katholieken hun betere bescherming in suicidogene situa-
ties in vergelijking tot protestanten. 

Halbwachs (1930)  

Van alle studenten van Durkheim (de meesten sneuvelden in de Eerste 
Wereldoorlog) is Halbwachs de bekendste geworden. 
Tot zijn dood in een Duits concentratiekamp in 1945 zet hij, zij het op 
kritische wijze, het werk van zijn leermeester voort. 
Ook hij houdt vast aan een sociologische verklaring van het verschijnsel 
suicide en wijst de psychiatrische opvatting, dat deze het directe ge-
volg is van geestelijke gestoordheid, af. 
Wel toont hij in zijn suicidestudie begrip te hebben voor individuele 
factoren, doch deze zijn dan toch weer bepaald door sociologische. 
Schrijvend over de invloed van economische depressie, ziet hij in de 
hiermee gepaard gaande afname van de sociale en economische activiteit 
de oorzaak voor het feit dat individuele moeilijkheden zwaarder gaan 

wegen en een stijging optreedt van4 de suicide. 
Hij is het, na kritische heranalyse van de door Durkheim gebruikte sta-
tistische gegevens, oneens met diens bewering dat de suicide eveneens 
zou toenemen in een periode van ongewone voorspoed ('crise de prospéri- 

té'). 
Hoewel scherpzinnig en kritisch analyserend, bevestigt Halbwachs in zijn 
werk het merendeel van Durkheims opvattingen en conclusies. 

Henry en Short (1954)  

Hun theorie sluit nauw aan bij de door Durkheim ontwikkelde typen anomi-
sche en egoïstische suicide. 
Zij hebben in het bijzonder een verdere interpretatie geleverd van het 
door Durkheim tussen de verschillende sociale lagen gevonden verschil in 
reactie op een toestand van anomie. 
Hun opvatting is, dat er verband bestaat tussen de suicidefrequentie in 
een groep en de statuspositie die de leden ervan innemen. Hoe hoger de 
statuspositie, hoe hoger het suicidecijfer. In de Verenigde Staten plegen 
blanken meer suicide dan negers, mannen meer dan vrouwen, welgestelden 
meer dan de laag gesitueerden, officieren meer dan manschappen. 
Zij bevestigen tevens de stelling van Durkheim, dat suicide omgekeerd 
evenredig varieert met de mate van integratie van sociale groepen en voe-
ren ten bewijze hiervan aan, dat suicide meer voorkomt in steden dan op 
het platteland, bij ouderen meer dan bij jongeren, bij ongehuwden meer 
dan bij gehuwden en meer in de gedesorganiseerde woon-/zakenwijken, in 
de cities dan in de woonwijken aan de rand van de steden. 



Zij voeren liet begrip 'dwang van buitenaf' (external restraint) in als 
verbindend concept tussen hoge statusposities en sociale isolatie, die 
beide hogere suicidefrequentie te zien geven:'...the risk of suicide 
decreases as the degree to which behavior is required to conform to the 
demand and expectations of others increases' (1957, p. 64). 
Durkheims stelling, dat de richting van een industriële of financiële 
crisis er niet toe doet, doch dat zowel in tijden van economische crises 
als in perioden van ongewone voorspoed de suicide toeneemt, omdat in 
beide gevallen de collectieve orde verstoord raakt, wijzen Henry en 
Short af. 
Zij onderzochten 28 reeksen suicidecijfers en vonden, onder toepassing 
van diverse methoden en onder gebruikmaking van de conjunctuurindices 
als vermeld in de zogenaamde 'Ayres' Index of Industrial Activity' 
(Verenigde Staten), een negatieve correlatie met de conjunctuurfluctua-
ties. 'Suicide tends to rise during periods of depression and to fall 
during periods of prosperity' (1954, p. 40). 

Pierce (1967)  

In verband met het voorgaande zij hier gewezen op een artikel van de 
Amerikaanse research-socioloog Albert Pierce. 
Hij maakte gebruik van de door Durbin en Watson ontwikkelde zogenaamde 
d-statistiek. Deze houdt een aanmerkelijke verbetering in voor de ana-
lyse van tijdreeksen en het opsporen van afwijkingen tussen geobser-
veerde en geschatte waarden. 
Pierce zocht naar een index, welke een betrouwbaar beeld zou kunnen ge-
ven van de publieke definitie van de situatie en vond deze in een index 
van effectenkoersen. Zijn originele gedachte was dat een algemeen kli-
maat van economische onzekerheid (anomie, getrek aan oriëntatie), zowel 
zijn weerspiegeling vindt in het beursgedrag,als in de suicidecijfers. 
En dat in het bijzonder snelle koersfluctuaties in beide richtingen 
wijzen op een gebrek aan oriëntering, een crisis of anomie, in tenminste 
één belangrijke dimensie van het sociale lev&ii. 
Bij zijn toetsing volgens het Durbin-Watson kriterium, vond hij over een 
periode van twintig jaar voor de Verenigde Staten een significante cor-
relatie tussen de jaarlijkse suicidecijfers (n de index van effecten-
koersen. 
De resultaten tonen aan dat suicidecijfers ;ich recht evenredig verhouden 
tot de verandering in de publieke definitie pan de economische situatie, 
onafhankelijk van de richting van de verandaring. 
Dit weerlegt de conclusies van Halbwachs en pan Henry en Short en geeft 
sterke steun aan Durkheims algemene hypothe ,  , dat de sociale suicide-

cijfers direct variëren met anomie. 

Gibbs  en Martin (1964) 

De grootste moeilijkheid bij moderne en methtdologisch verantwoorde toet-
sing van de theorie van Durkheim ligt in het feit, dat hij de door hem 
gebruikte concepten niet specificeerde of optrationaliseerde. 
Dit geldt ook voor een van de belangrijkste koor hem ingevoerde variabe-
len, namelijk 'sociale integratie'. 
Op de theoretische aspecten van dit probleem kunnen wij hier niet diep 
ingaan. Wij volstaan met erop te wijzen, dat Ie onderzoeker die Durkheims 
theorie wil gebruiken als referentieschema v-or verder onderzoek en bij-
voorbeeld sociale integratie wil meten, stuit up liet feit dat daarbij 
meerdere variabelen zijn betrokken. Hij dient derhalve met de mogelijk-
heid rekening te houden, dat er verschillend,  typen sociale integratie 
bestaan. 
Nu gaat het er bij toetsing van een dergelijk concept uiteraard om, 
exact te kunnen vaststellen welk type de onaihankelijke variabele vut.t. 
met betrekking tot de verschillen in suicidefrequentie. Gibbs en MaLiln 
meenden dat dit probleem niet bevredigend valt_ op te lossen dan door in-
voering van een meer gespecificeerd concept van sociale integratie. Hun. 
concept noemden zij 'statusintegratie°. 
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Zij stelden een vijftal hypothesen op, resulterend in het voornaamste 
theorama: 'The suicide rato of a population varies inversely with the 
degree of status integration in that population'. 
Hiermede hebben zij een belangrijk methodologische verbetering aange-
bracht, waarmee diepgaander empirische toetsing van Durkheims theorie 
door onderzoekers mogelijk is geworden en een nieuwe stimulans heeft 
gekregen. 

Kruyt  (1960)  

In ons land bestaat slechts één sociologische suicidestudie van beteke-
nis en wel van C.S. Kruyt. 
Aan de hand van de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
over 13.005 suicidanten in de periode 1936-52, trekt hij vergelijkingen 
met andere landen en met de conclusies van Durkheim, Henry en Short, en 
anderen. Hij heeft een dynamische benadering verkozen en de nadruk meer 
gelegd op de ontwikkeling van de suicidefrequentie in de tijd dan op de 
verschillende sociale categorieën als godsdienst, beroep en dergelijke. 
Aan de categorie leeftijd heeft hij echter uitvoerig aandacht besteed. 
In de door hem gekozen periode speelden zich belangrijke sociale proces-
sen af als economische crises, oorlog en bezetting, industrialisatie en 
urbanisatie en zijn studie draagt daarvan sterk de sporen. 
Wij laten hier enkele van zijn voornaamste conclusies volgen, zodat de 
lezer een beeld krijgt van het Nederlandse suicidepatroon. Men houde 
hierbij wel het tijdvak in het oog (1936-52). 

Nederland/buitenland 

Nederland scoort relatief laag en verkeert daarmee in het gezelschap van 
landen als Noorwegen, Schotland, Italië, Spanje en Ierland (zie tabel I). 

Mannen/vrouwen 

Voor de Eerste Wereldoorlog was het relatieve aantal suicides bij mannen 
driemaal zo groot als bij vrouwen. Sedert de Tweede Wereldoorlog is dit 
een verhouding van 2 : 1. Kruyt schrijft dit naar elkaar toe groeien van 
de suicidefrequenties van mannen en vrouwen toe aan de voortschrijdende 
emancipatie van de Nederlandse vrouw. 

Status 

Hij verdedigt de opvatting, dat in ons land tijdens de depressie van 
1930-36 de harde economische feiten; zoals geringe inkomsten en werkloos-
heid, een veel sterker invloed op de toename van de suicide hebben gehad, 
dan op grond van Henry en Short's theorie van het statusverlies had 
kunnen worden verwacht. Door hem wordt als verwachting uitgesproken, dat 
de periode met de sterkste toename van de suicide bij de hogere status-
groepen zal vallen in het begin en bij de lagere statusgroepen tegen het 
einde van de depressie. Toetsingsmogelijkheden onbraken hem echter. 

uorlog  

Kruyt's onderzoek bevestigt de theorie van Durkheim, volgens welke oorlog 
en hevige politieke spanningen - althans voor enige tijd - een hechtere 
integratie van de samenleving bewerkstelligen, waardoor de tendentie tot 
suicide zwakker wordt. 
Voor Nederland blijkt, dat de oorlog de meeste invloed heeft gehad op de 
suicidecijfers van diegenen, die door hun positie in de maatschappij het 
sterkst door het algemeen maatschappelijk gebeuren worden beroerd. De 
suicide daalt meer bij de mannen dan bij de vrouwen, meer bij de produk-
tieve leeftijdsgroepen dan bij de jeugdigen en de bejaarden, meer bij 
personen met beroep dan bij beroepslozen, meer bij intellectuelen en 
employés dan bij bedrijfshoofden en handarbeiders, meer bij ontwikkelden 
dan bij onontwikkelden, meer bij welgestelden dan bij niet gefortuneerden, 
meer bij stedelingen dan bij plattelanders. 
Op grond van deze bevindingen vult Kruyt Durkheim aan door te stellen, 
dat de sociale (her)integratie (en dus ook de daarmee samenhangende daling 



van het suicideniveau) zich het sterkst heeft gemanifesteerd bij die 
groeperingen, welke het oorlogsgebeuren het meest direct hebben ondergaan 
of waarbij in normale tijden het proces van desintegratie het verst is 
voortgeschreden. 
Kruyt houdt echter ook een psychologische verklaring voor mogelijk, name-
lijk de 'deneurotiserende' werking van de oorlog, welke zich het sterkst 
doet gevoelen bij de hogere en middelste sociale lagen omdat daar neuro-
sen relatief het meest voorkomen. 

Stad/platteland  

In afwijking tot andere Europese landen neemt Nederland een bijzondere 
positie in met een hogere suicidefrequentie op het platteland dan in de 
steden. In de meeste Europese landen is het tegenovergestelde het geval. 
De gebieden met de laagste suicidecijfers in Nederland zijn Limburg en 
Noord-Brabant. 

Godsdienst 

De voornaamste invloed op de regionale verschillen heeft de factor gods-
dienst, gevolgd door de factor leeftijd. 
Zeeland heeft een relatief hoog suicidecijfer, doch een sterk verouderde 
bevolking. 
Het suicidecijfer van de Nederlandse rooms-katholieken ligt ver onder 
dat van de Nederlands hervormden en de kleine protestantse groeperingen. 
De gereformeerden - met uitzondering van het bevindelijke type - scoren 
echter het laagst. 

Leeftijd  

De generaliserende uitspraak van Durkheim, dat de suicide-frequentie met 
het ouder worden voortdurend toeneemt, gaat niet op voor alle landen. In 
ons land blijken de middelbare leeftijdsgroepen, met name in West-Neder-
land, ongunstiger frequentiecijfers te hebben dan de bejaarden van 65 jaar 
en ouder. 
Volgens Kruyt komt dit door de verhoudingsgewijs grote spanningen, waar-
aan deze leeftijdsgroepen blootstaan in het sterk verstedelijkte en geïn-
dustrialiseerde westen des lands. 
De bejaarden daarentegen verkeren in dit milieu in een relatief gunstiger 
positie dan hun leeftijdgenoten op het platteland. In zuidelijk Nederland 
zijn de suicidecijfers4van de leeftijdsgroepen rond het twintigste levens-
jaar, vergeleken met de cijfers van het Rijk, relatief hoger dan die van 
andere leeftijdsgroepen. Het blijkt dat de sterkste toename plaatsvindt 
in de leeftijd tussen vijftien en twintig jaar. Analyse van de beweegrede-
nen vestigt de indruk, dat voor de l)-24-jarigen in het bijzonder storin-
gen en mislukkingen op het gebied van het sexuele en liefdesleven span-
ningen veroorgaken. 

Durgerlijke,staat  

Gehuwden geven in alle leeftijdsgroepen steeds lagere suicidecijfers te 
zien dan niet gehuwden. De beschermende invloed van het huwelijks- en 
gezinsleven doet zich bij de mannen sterker gevoelen dan bij de vrouwen. 
Naar de leeftijd gezien is de weduwstaat liet moeilijkst te dragen op 
jonge leeftijd, evenals echtscheiding. Dit neemt echter niet weg, dat 
bij de oudste leeftijdsgroepen de suicide van weduwen en weduwnaars gro-
tendeels bepalend is voor het hoge niveau, waarop de suicidecijfers van 
de totale bevolking van 65 jaar en ouder zich bewegen. 
Kruyt zegt tenslotte:'In vele opzichten hebben wij de kern van zijn 
(Durkheims) theorie bij de analyse van ons materiaal bevestigd gevone- 

De suicide in Nederland gedurende de periode 1961-'70  

Gealarmeerd door de toename van de suicide en de suicidepogily. 
land en mede om te trachten het na Kruyt (de periode 1936-52) 
sociologische gat te dichten, begonnen wij in 1971 een onderzoek naai. 
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alle Nederlandse gevallen van suicide in de periode 1961-70. 
Het aantal personen bedraagt 9.189 in totaal. Deze periode werd bewust 
gekozen om de navolgende aspecten van relevantie: 
1 - Onderzoekstechnische relevantie: (a) het tijdvak ligt opgesloten 
tussen twee volkstellingen, zodat de bevindingen daaraan konden worden 
gerelateerd; (b) het tijdvak laat zich onderverdelen in twee gelijke 
perioden van vijf jaar, welke met elkaar kunnen worden vergeleken zon-
der in al te kleine getallen terecht te komen. 
2 - Wetenschappelijke relevantie: het tijdvak wordt gekenmerkt door het 
manifest worden van een bijna alle segmenten van de Nederlandse samen-
leving omvattende snelle sociale verandering. Dit leverde een mogelijk-
heid op om de theorie van Durkheim te toetsen, vooral het verschijnsel 
anomie. 
3 - Maatschappelijke relevantie: sociologen hebben - in tegenstelling tot 
medici, psychiaters, verpleegkundigen, psychologen, pastores en sociaal 
werkers - een gering direct aandeel in de therapeutische behandeling en 
nazorg van overlevenden na een suicidepoging. Zij mogen echter hopen dat 
zij door toetsing en verbetering van suicidetheorieën een bijdrage leve-
ren aan de vergroting van het anticiperende en preventieve vermogen 
jegens het verschijnsel suicide. 
Met toestemming van de Minister van Justitie, werden alle op de afdeling 
'Gerechtelijke Statistieken' van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
over het tijdvak 1961-70 aanwezige suicide-telformulieren gecodeerd (1). 
Namen noch huisadressen komen in ons materiaal voor. 

Probleemstelling  

In de zestiger jaren komt in de hele wereld schoksgewijs een proces op 
gang van diepgaande sociale en culturele verandering. In het algemeen 
draagt dit een militant, soms gewelddadig karakter. Er is dan reeds, ge- 
lijktijdig in Los Angeles en Londen, een subcultuur geboren die met 'beat' 
en 'flower' de levensstijl van een nieuwe generatie, bijna wereldwijd, op 
diepgaande wijze beïnvloedt. 
De president van de Verenigde Staten wordt vermoord, de militaire situa-
tie in Vietnam escaleert, de Amerikaanse negers eisen burgerrechten op, 
een nieuwe studentengeneratie neemt bij monde van een maatschappij-kriti-
sche avant-garde plaats op de barricaden. De technologie,.deze als mate-
riële component van onze cultuur, krijgt nadrukkelijke prioriteit voor 
de verovering van de maan, de voorkoming van ongewenste zwangerschap, de 
koppeling van werk- en rekentuig, te omspanning van de aarde door een 
gordel van communicatiesatellieten en de opvoering van atoomenergie voor 
vreedzaam en gewelddadig gebruik. 
Tegelijkertijd wordt de rampspoed van de derde wereld voor het eerst in 
de geschiedenis rechtstreeks en niet te loochenen zichtbaar in de inti-
miteit van de westerse huiskamers. Men ziet het Russische leger Tsjecho-
slowakije binnenvallen gm een einde te MAk@TI aan '50ciáli§MC Met en men_ 
selijk gezicht'. En in Rome treedt onverwacht een verlichte kerkprelaat 
op, die de authenticiteit van zijn Kerk wenst te herstellen. Hij leent -
ongehoord! - zijn macht, hoofd en hart daartoe aan de underdogs en tracht 
de vervreemding tussen kerk en wereld te overbruggen door modificatie van 
tot dan toe absolutistisch gehanteerde en onveranderbaar geachte normen 
en waarden. 
Wat de verschijnselen in deze korte schets gemeen hebben is de snelheid, 
de intensiteit en hun ontregelende invloed op de bestaande normatieve en 
sociale orde. Rolgedrag en verwachtingspatroon raken hun voorspelbaarheid 
kwijt en oorspronkelijke groepscohesie wordt aangetast. Van de traditio-
nele normen gaat geen regelende kracht meer uit, nieuwe zijn nog niet 
voorhanden of, zoal, dan bestaat ten aanzien daarvan (nog) geen collec-
tieve consensus of  aanvaarding. Kortom, er ontstaat een toestand van 
anomie. 
Een en ander heeft een sterke echo in Nederland met Amsterdam als plaats 
van concentratie. Er  tekent zich een duidelijke gezagscrisis af en een 
plotseling onvermogen van het normatieve systeem om zijn regulerende 
functie uit te oefenen. Verschillende emancipatieprocessen spelen zich 
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tegelijkertijd af en versterkeon in de daarbij betrokken groeperingen de 
anomische tendens, die reeds in de overkoepelende macrostructuur aanwe-
zig is 
Die betrokken groeperingen (om sociologische redenen noemen wij ze geen 
groepen) zijn: vrouwen, studenten en in het algemeen de jongeren, en de 
rooms-katholieken. 
In twee regio's in het bijzonder, namelijk Limburg en Noord-Brabant, on-
dergaat een dominant rooms-katholieke bevolking alle anomische gevolgen 
van snelle verandering in het socio-culturele patroon. De samenleving in 
Limburg krijgt bovendien de schok te verwerken van het sluiten van de 
mijnen, waarmee in feite een unieke socio-culturele substructuur was ver-
weven en welke in economisch opzicht de voornaamste bron van bedrijvig-
heid en relatieve welvaart vormden. 

Hypothesen 

Indien onze stelling juist is, dat in de zestiger jaren in de Nederland-
se samenleving anomie heerst en onder de rooms-katholieken in het bijzon-
der, dan moet bij toetsing de bevinding van Durkheim, dat de rooms-katho-
lieken een relatief lage suicidefrequentie vertonen, op zijn kop terecht-
komen. Hun suicidefrequentie zal alsdan juist een overtoename vertonen en, 
zij het op omgekeerde wijze, een bevestiging inhouden van Durkheims ano-
mietheorie. 
Enkele van de voornaamste aan ons materiaal getoetste hypothesen luiden: 
1 - in de relatieve toename van de suicidefrequentie zullen de Nederlandse 
rooms-katholieken oververtegenwoordigd blijken te zijn; 
2 - van alle provincies zullen Noord-Brabant en Limburg de sterkste rela-
tieve toename van de suicidefrequentie vertonen; 
3 - de relatieve toename van de suicidefrequentie zal in Limburg sterker 
blijken te zijn dan die in Noord-Brabant; 
4 - het jongerenaandeel in de suicidefrequentie zal blijken relatief te 
zijn toegenomen. 

Tabel 11/ 
De suicide in Nederland ,gedurende de periode 1961-70 onder het rooms-katholieke 

en het overige gedeelte van de bevolking, 

jaar 

suicide R.K. per 100 000 van 

de overeenkomstige 

bevolkingsgroep 

suicide niet-R.K. per IMMO van 
de overeenkomstige  
bi) evolkingsgroe  

1961 4,60 8,56 

• 1962 5,11 8,62 

1963 4,40 8,29 

1964 5,78 7,93 

1965 5,54 8,82 

1966 6,16 8,60 

1967 6;14 7,29 

1968 15,2.1 7,66 

1969 6,93 g,§.: 

1970 8,14 9,26 

Deze tabel werd door ons samengesteld door relatering van de absolute suicide-
cijfers aan de beide bevolkingsgroepen. De jaargrootte van de rooms-katholieke 
bevolkingsgroep verkregen wij door interpolatie van de gegevens uit de algemene 

volkstellingen van 1960 en 1971. Bevindingen 

Ad 1: In de toename van de suicide blijken de rooms-katholieken inderdaad 
oververtegenwoordigd - Wij vonden voor deze hypothese een significante 
bevestiging, hetgeen moge blijken uit de door ons opgestelde - hier ver-
kort weergegeven - tabel III. Het over-aandeel van rooms-katholieken in de 
toename van de suicidefrequentie werd door ons tevens afgebeeld in graH 1 
I, waarin ter vergelijking de regressielijnen van beide groepen zijt-, 
tekend. 
Ad 2 en 3: In Limburg is de suicideloename het grootst - Hypotl.. 
gedeeltelijk en hypothese 3 significant bevestigd. Uit tabe' ' 
Noord-Brabant en Limburg tot ca. 19b5 de laagste suicideftt 
nen van alle provincies. Tot en met 1963 scoort Limburg het laag:,. 
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mannen 
veeduw• gesel]. v. 

ongeh. geh. 	staat cchtg. ongeh 

vrouwen 
veeduw- gesch. v. 

geh. staat cchtg. leeft. 

0,14 
2,48 
6,16 

16,58 
29,41 
30,95 
50,66 
56,22 
49,66 
63,05 

3,01 
3,10 
5,86 
9,26 

10,35 
16,09 
17,83 
21,77 

30,38 
28,22 
76,04 
60,48 
75,03 
61,03 
64,56 

46,02 
31,33 
20,35 
65,71 
47,59 
20,82 
71,72 
90,31 

0,02 
0,83 
2,74 
9,05 

15,07 
13,33 
17,99 
12,86 
14,44 
16,83 

1,09 
1,02 
2,43 
4,47 
5,70 
9,32 

10,18 
10,51 
11,30 

7,20 
5,15 

20,30 
27,08 
22,88 
19,35 
19,52 

29,53 
30,25 
22,77 
19,99 
22,33 
31,33 
18,82 
30,70 

vanaf 1964 (mijnsluiting!) moet deze provincie de laagste plaats afstaan 
aan Noord-Brabant (metuitondering van het jaar 1967). 
Met liet verstrijken van de zestiger jaren verliezen echter beide provin-
cies hun laagste plaatsen aan drie andere provincies en wel Overijssel, 
Gelderland en Utrecht. 

Tabel IV 
De suicide gedurende de periode 1961-70, verdeeld over de Nederlandse provincies, 
per 100.000 inwoners in deze provincies 

provincies 1961 1962 1963 1964 1965 
jaar 

1966 1967 1968 1969 1970 

Groningen 7,68 10,70 9,15 10,65 8,76 10,43 8,79 10,70 11,79 11,10 
Friesland 8,28 9,56 6,52 9,88 8,18 9,09 7,43 10,65 10,35 12,72 
Drente 9,07 9,86 6,36 7,14 9,93 9,20 6,78 9,17 9,55 11,54 
Overijssel 7,04 5,75 5,67 5,23 5,37 7,21 4,91 6,39 8,25 7,61 
Gelderland 6,47 7,02 6,11 6,57 7,73 7,88 5,42 6,69 7,24 7,56 
Utrecht 6,17 6,77 6,11 5,86 5,50 5,15 5,72 6,50 8,36 6,25 
N.-Holland 8,20 8,85 9,70 7,63 10,09 10,36 9,21 8,39 9,94 11,02 
Z.-Holland 7,37 7,53 6,46 7,90 7,48 7,06 6,67 5,91 6,40 7,72 
Zeeland 10,19 10,16 6,96 8,96 10,95 6,77 9,05 6,96 11,77 11,60 
N.-Brabant 5,12 4,13 4,86 5,00 4,91 5,41 6,03 5,87 5,76 7,69 
Limburg 4,06 3,88 3,73 5,56 5,16 5,51 5,17 6,16 6,61 8,30 
Z. IJsselm.p. 
Centr. 
bev.reg. 10,53 14,23 25,52 13,59 28,66 21,46 

Nederland 6,96 7,21 6,73 7,07 7,51 7,63 6,83 7,09 7,93 8,82 

Deze tabel werd door ons samengesteld door relatering van de absolute suicide-
cijfers per provincie aan de bevolkingsgrootte van elke provincie, met behulp van 
gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Uit tabel IV valt voorts duidelijk de algemene toename van de suicide in 
Nederland af te lezen. Het landelijke gemiddelde is in 1961 per 100.000 
inwoners 6,96 en is 8,82 in 1970. Limburg is echter de enige provincie, 
welke, vergeleken met 1961 (4,06), een verdubbeling te zien geeft in 1970 
(8,30). De relatief sterke stijging van Noord-Brabant wordt overtroffen 
door die van Friesland. Indien echter de periode 1961-70 wordt verdeeld 
in twee tijdvakken van vijf jaar elk, dan is de gemiddelde toename over 
het tweede tijdvak voor Noord-Brabant groter dan voor Friesland. 
Ad 4: De suicide blijkt onder de jongeren te zijn toegenomen - De tabel- 

vijf jaar elk. Hierin zijn vier tabellen verwerkt: suicidefrequentie, 
geslacht, leeftijd en burgerlijke status. 

len V en VI bieden een vergelijkend overzicht over twee tijdvakken van 

Tabel V 
Gemiddelde suicide over het tijdvak 1961-65 per 100.000 van de Nederlandse be- 
volking, verdeeld naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat 
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0-14 
15-19 
20-24 
25-34 
35-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-ouder 

Het gemiddelde voor alle mannen bedraagt 8,88 over dit tijdvak. 
Het gemiddelde voor alle vrouwen bedraagt 5,28 over dit tijdvak. 
Het landelijk gemiddelde voor de hele Nederlandse bevolking over dit tijdvak 
bedraagt 7,08.. 
Deze tabel werd door ons samengesteld met behulp van gegevens ontleend aan de 
desbetreffende jaarboeken van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 



Tabel VI 

Gemiddelde suicide over het tijdvak 1966-70 per 100.000 van de Nederlandse be- 
volking, verdeeld naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat 

leeft. 

mannen 
weduw- gesch. v. 

angeli. 	geh. 	staat 	echtg. ongch. 

vrouwen 
weduw- gesch. v. 

geh. 	staat 	echtg. 

0-14 0,29 - - - 0,02 - - 
15-19 3,15 5,49 - - 0,76 0,82 - - 
20.24 8,21 2,25 - 24,29 4,20 0,45 - 18,28 
25-34 19,50 3,27 - 64,15 15,53 3,25 - 12,07 
35-44 33,35 7,39 46,45 55,13 19,96 5,02 18,47 29,75 
45-49 46,16 10,91 38,44 86,73 21,55 7,29 17,34 35,09 
50-54 55,9 9 13,38 56,59 54,-13 10,99  8,94 18,90 23,26 
55-59 63,21 17,18 49,26 48,09 19,67 9,08 23,89 13,35 
60-64 63,09 18,28 65,26 37,40 17,77 9,91 17,52 18,60 
65-ouder 49,31 19,72 62,71 101,18 14,69 12,29 17,25 13,31 

Het gemiddelde voor alle mannen bedraagt 9,67. 
Het gemiddelde voor alle vrouwen bedraagt 5,64. 
Het landelijke gemiddelde voor de hele Nederlandse bevolking over dit tijdvak 
bedraagt 7,56. 
Deze tabel werd door ons samengesteld met behulp van gegevens ontleend aan de 
desbetreffende jaarboeken van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

De jongerentoename in de suicidefrequentie blijkt vooral voor te komen 
bij de ongehuwde vrouwen en weduwen. De bejaarde vrouwen vertonen in 
elke burgerlijke status daarentegen eerder een dalende tendens. 
Bij de mannen vertonen vooral de jongeren in de categorie 'gescheiden 
van echt' een sterke toename. De bejaarde mannen (65-ouder) vertonen 
in elke burgerlijke status een daling van suicide, behalve in de cate- 
gorie 'gescheiden van echt', waarin een stijging plaats vond van 90,31 
in het eerste tot 101,18 in het tweede tijdvak. 
Hoe schrijnend deze getallen zijn wordt duidelijk als men ziet dat het 
algemene mannengemiddelde in het eerste tijdvak 8,88 en in het tweede 
tijdvak 9,67 bedraagt. Voor de vrouwen zijn deze gemiddelden respectieve- 
lijk 5,28 en 5,64. 
Uit deze laatste cijfers blijkt tenslotte bij de mannen in het tweede 
tijdvak een stijging van 0,89% en bij de vrouwen 0,68%, zodat wij, anders 
dan Kruyt, geen overtoename van vrouwen aantreffen in de algemene toename 
van de suicide. 	Tabel VII 

De suicide in de Nederlandse bevolking, verdeeld naar geslacht, gedurende de 
periode 1961.70, in absolute cijfers 

jaar mannen vrouwen totaal 

1961 527 289 816 
1962 515 342 857 
1963 522 288 810 
1964 ti.13 330 OM 
1965 581 348 929 
1966 605 351 956 
1967 556 309 865 
1968 591 317 908 
1969 628 400 1028 
1970 719 438 1157 

De gegevens van deze tabel werden ontleend aan de desbetreffende gerechtelijke 
jaarstatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

De omvang_ van het probleem  

Wij hebben in deze bijdrage getracht een overzicht te geven van de socio-
logische benadering van de suicide en gepoogd een inzicht te geven in 
enkele uitkomsten van ons eigen onderzoek in Nederland. Dit laatste 
moest hier helaas beperkt blijven, ook al, omdat op dit moment (medio 
1974, sic!) de volledige uitkomsten van de algemene volkstelling 1971 nog 
steeds niet ter beschikkin - 	'lierdoor was het bijvoorbeeld onmoge- 

lijk om de economische sta, 	, beroepen van de suicidanten te rela- 
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teren aan die van de Nederlandse bevolking. 
Wij zijn ons ervan bewust slechts een gedeelte van de ijsberg te hebben 
geschetst: het grootste gedeelte zit onder water. Hoe immers de eigenlij-
ke en ijselijke omvang van het suicideverschijnsel werkelijk is, kan beter 
worden beseft als men bedenkt dat naar schatting tenminste duizend mensen 
per dag over de hele wereld verdeeld, suicide plegen. En dat in de meeste 
Europese landen suicide, na ongevallen, kanker en hart- en vaatziekten, 
de meest voorkomende doodsoorzaak is. 
Dan nog echter heeft men de totale omvang niet onder ogen. Wij zijn hier 
immers voorbijgegaan aan de suicidepogers. Hiervan nemen de meeste des-
kundigen weliswaar aan dat zij een van de suicidanten te onderscheiden 
populatie vormen, in het bijzonder omdat hun daad waarschijnlijk fungeert 
als duiding aan 'de ander' van hun wanhopige situatie, welke zij niet 
(langer) verwoorden kunnen. Doch ook hun daad dient in de omvang en der-
halve het wetenschappelijk onderzoek van het suicideverschijnsel te wor-
den betrokken. Speyer, die in ons land als sociaal-psychiater op dit 
terrein belangrijke bijdragen heeft geleverd, schat hun aantal op zeven 
1 vijftien maal zo groot als dat van de suicidanten... 

Voorlopige conclusie 

Onze voorlopige conclusie luidt, dat Nederland internationaal weliswaar 
een relatief lage suicidefrequentie vertoont, doch dat op grond van de 
jaarlijkse toename en het grote aantal pogingen, moet worden gesproken 
van een ernstig probleem. Teneinde adequater op dit probleem te kunnen 
anticiperen, zal moeten worden gestreefd naar een interdisciplinaire, 
synthetiserende benadering door de beoefenaren van de voor suicide-onder-
zoek relevante wetenschappen. Het is in dit verband een gunstige ontwik-
keling, dat in ons land Kruyt en Speyer een gezamenlijk onderzoek doen 
naar de suicidepogingen. Het ware te wensen, dat dergelijke interdisci-
plinaire projecten, het liefst nog uitgebreider, in ons land grotere 
prioriteit zouden krijgen bij de toewijzing van personele en materiële 
middelen. 
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Noot 

Bij het ontwerpen van de codelijst en het coderen van het basismateriaal hebben 
wij door ons gewaardeerde hulp ontvangen van een aantal doctoraalstudenten in 
de criminologie te Leiden. Wij spreken hier in het bijzonder onze dank uit aan 
Nicolette Nijenhuis-Dijkhoff, Ingeborg Tulp en Han Stellinga. 



HUMANISTISCHE VISIES OP 
ZELFDODING 

ALBERT NIEUWLAND 
Inleiding 

'Suicide noch sociale verandering zijn nieuwe verschijnselen. Suicide 
als handeling van zelfvernietiging is specifiek menselijk gedrag en 
tenminste zo oud als de geschreven geschiedenis van de mensheid' (Jas-
perse,pag. 305). 
Dit mag zo zijn, maar suicide, zelfdoding, was daarbij tot voor kort 
een van de grootste taboe's in onze samenleving en is het nu wellicht 
nog. Een 'blinde vlek' veroorzaakt door bewuste of onbewuste onwetend-
heid, emotionele weerstanden en vooroordelen met daarop gebaseerde 
veroordelingen (zelf'moord'). Ook nu nog weten of willen weinig mensen 
weten, dat tenminste duizend mensen per dag in de wereld de hand aan 
zichzelf slaan, dat het aantal suicidepogingen nog weer zeven á vijf-
tien maal zo groot is en dat in de meeste Europese landen suicide de 
meest voorkomende doodsoorzaak is na ongevallen,kanker en hart- en 
vaatziekten (Speyer). Weinigen realiseren zich in het algemeen het 
bestaan van dit taboe, dat maakt dat vele mensen die in nood aan zelf-
doding denken en om hulp en raad aankloppen, voor gesloten deuren en 
muren van onbegrip komen te staan. 
Wetenschappelijk onderzoek naar het verschijnsel zelfdoding, de zoge-
naamde suicidologie, is er daarentegen al sinds het eind van de vori-
ge eeuw in toenemende mate gepleegd (Durkheim). Waarschijnlijk ten 
gevolge van de relatief lage suicidefrequentie is dit bij ons later 
dan elders van de grond gekomen (voorbeelden: Speyer, Kruyt). Op 
grond van de jaarlijkse toename en het grote aantal pogingen wordt er 
echter tegenwoordig ook in Nederland van een ernstig probleem gespro-
ken (Jasperse, pag. 325). 
Zoals dat met zovele taboe's het geval was, wordt via de massamedia 
ook dat rondom zelfdoding op het ogenblik in snel tempo afgebroken. 
Dit heeft naast een verheugende ook een bedenkelijke kant, want, stel 
dat de onwetendheid inderdaad zodoende opgeheven zou zijn, zijn daar-
mee bij het grote publiek de emotionele weestanden en vooroordelen 
nog niet automatisch van de baan. Er dreigt een nog ongezondere situ-
atie dan voorheen te ontstaan, doordat allerlei feiten omtrent het 
verschijnsel zelfdoding in de openbaarheid komen zonder dat er tevens 
nieuwe normen geschapen worden om deze te interpreteren. Het zou best 
kunnen zijn dat deze nieuwe informatie met behulp van de op weerstan-
den en vooroordelen berustende oude normen voor mensen niet meer te 
'plaatsen' is. Dit zou dan een situatie van 'anomie' (Durkheim), 
d.w.z. van relatieve normloosheid helpen scheppen, die de nood van 
een aantal mensen zou verhogen en suicididebevorderend zou kunnen 
werken. Zeker wanneer sensatiepers en -TV zich van de vette kluif 
van zo'n desintegrerend taboe meester maken. 
Met deze overwegingen heeft de Humanistische Groep voor Geestelijke 
Gezondheid,de H.G.G.G., een bezinningsgroep vnl. bestaande uit funk-
tionarissen van het Humanistisch Verbond werkzaam op het gebied van 
de geestelijke volksgezondheid, zich een tijdlang over het vraagstuk 
gebogen. Dit artikel is er een vrucht van, niet in de vorm van een 
verslag of rapport, maar van een wat systematischer ordening van 
allerlei argumenten en tegenargumenten dan in de levende discussie 
mogelijk was. Net  zo min als de groep tot een helemaal eensluidende 
kijk kon komen, geeft dit artikel 'de' humanistische visie op zelf-
doding. Wel probeert het een aantal benaderingen die humanistisch 
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genoemd worden, beargumenteerd naast elkaar te zetten. Ten eerste om 
de lezer aanknopingspunten en leidraden aan te bieden tot verdere 
doordenking, doorleving en discussie, in de tweede plaats om de mo-
gelijkheden van een humanistische hulpverlening op dit gebied na te 
gaan en tenslotte om een aantal wenselijkheden te formuleren. 

Gangbare benaderingen  

In de inleiding zagen we al, dat ondanks - of dankzij - het feit dat 
zelfdoding tot nu toe een sociaal taboe vormde, de wetenschappelijke 
studie ervan al driekwart eeuw floreert. Deze tak van wetenschap, die 
we tegenwoordig suicidologie noemen en de erop gefundeerde hulpverle-
ning heeft dan de ene kant vele vooroordelen uit het dagelijks leven 
opgeruimd, aan de andere kant er weer nieuwe aan toegevoegd. Werd 
bijvoorbeeld het idee verlaten van zelfmoord als zonde of misdaad in-
gegeven door boze geesten of de duivel, ervoor in de plaats kwam het 
geloof, dat bij zelfmoordenaars in het algemeen een steekje los zat, 
eventueel veroorzaakt door een erfelijke afwijking. Suicide werd als 
ziekte van de geest beschouwd, zonder dat daar aanwijzingen voor be-
stonden. 'Suicide werd niet als ziekte ontdekt, maar als ziekte uitge-
roepen' (Szasz), waarschijnlijk om zo van het voor de 'normale' samen-
leving verwarrende en bedreigende van het verschijnsel af te zijn. Dit 
11;:d consequenties voor de 'hulp'verlening: de zelfmoordenaar was een 
patiënt, die verminderd toerekeningsvatbaar was, tegen zichzelf in be-
scherming genomen moest worden en een medische behandeling moest on-
dergaan met middelen als medicijnen en shocktherapie. 
Behalve deze medisch-psychiatrische benadering - die nog steeds alom 
opgeld doet - ontstond er een psychologische en sociologische aanpak 
in de suicidologie. Deze hebben de vooronderstelling gemeen, dat zelf-
doding een daad van wanhoop is, veroorzaakt door bepaalde afwijkingen 
in de persoonlijkheids- resp. maatschappijstructuur. 

Een rationeel-humanistische benadering 

René Diekstra c.s. wijzen in een artikel dat nogal opzien heeft ge-
baard (Diekstra) op logische en empirische gronden de vooronderstel-
lingen van bovengenoemde benaderingen af. In de eerste plaats merken 
ze op dat 'logisch niet inzichtelijk is dat iemand die hopeloos, wan-
hopig of teneinde raad is zelfmoord zal plegen. In zijn meest gangbare 
betekenis verwijst de term 'wanhoop' naar de verwachting dat een be-
paalde gewenste stand van zaken of een bepaald doel niet bereikbaar 
is. Waarom zou een individu, in een dergelijke situatie verkerend, 
niet wetend hoe een bepaald probleem op te lossen of een bepaald voor 
hem belangrijk doel te bereiken, speciaal geneigd zijn tot het plegen 
van zelfmoord? Het antwoord op deze vraag is dat er even weinig of 
even veel reden is om aan te nemen, dat hij geneigd zal zijn tot het 
plegen van zelfmoord, als tot het ontwikkelen van een maagzweer of een 
psychose of het veranderen van baan of het naar de bioscoop gaan' 

(Diekstra, pag. 5). 
Ook op empirische gronden wijzen Diekstra c.s. de opvatting van zelf-
doding als daad von wanhoop af, 'Voorzover er nog systematisch onder-
zoek heeft plaatsgevonden (Spiegel & Spiegel, pag. 89-93) wijst dit 
erop, dat individuen vóór hun zelfmoord doorgaans in een toestand van 
kalmte en rust verkeren en niet, zoals zo vaak wordt beweerd, in 
opperste ontreddering (Diekstra. pag. 5). Op dezelfde - logische en 
empirische - gronden wijzen de schrijvers een bepaalde relatie tussen 
zelfdoding en per-dionlijkheidsstructuur, het bestaan van de 'suicidale 
persoonlijkheid' di. 'Evenmin als het drinken van een borrel of het 
bijwonen van een voetbalwedstrijd als zodanig als aanduiding voor een 
bepaalde persoonlijkheid kan worden opgevat, lijkt het redelijk dit te 
doen in geval van zelfmoord. Tenzij het laatste als een zodanig bizar 
of marginaal gedrag beschouwd kan worden, dat het in zich voldoende 
significant is voor bepaalde persoonlijkheidsstoornissen. Tegen een 
dergelijke opvatting verzet zich echter het gegeven, dat de mate waar- 
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in een gedrag of persoonlijkheidskenmerk als bizar, afwijkend of ge-
stoord wordt beschouwd niet universeel is vastgelegd en samen blijkt 
te hangen met socio-culturele verschillen. In bepaalde groepen en 
culturen en op bepaalde tijdstippen was en is zelfmoord onder bepaalde 
omstandigheden geëigend, soms zelfs voorgeschreven, gedrag' (Diekstra, 
pag. 5). 
Diekstra c.s. komen vervolgens tot een aantal conclusies: in de eerste 
plaats is zelfmoord net als ander gedrag doelgericht. Zelfmoord wil 
per definitie zeggen, dat de persoon die zelfmoord pleegt, bewust of 
onbewust zijn eigen dood wil, dan wel weet of geaccepteerd heeft, dat 
dit gedrag tot zijn dood leidt. Alleen wat de dood voor mensen betekent 
kan individueel en socio-cultureel sterk verschillen. De lichamelijke 
dood is voor mensen meestal op zich niet het absolute einde en daarmee 
het doel van de zelfmoord, maar een middel om een bepaald probleem op 
te lossen en voor henzelf belangrijke doelen te bereiken, zoals loute-
ring, opoffering, enz. (Diekstra wil dan ook liever van somacide, 
lichaamsdoding, spreken dan van suicide of zelfdoding). Verder moet 
suicide als middel geleerd worden, hetzij indirect (via het observeren, 
erover lezen, enz.),, hetzij direct (via het zelf doen, hetgeen de eers-
te keer vaak niet lukt). 
Deze conclusies hebben volgens de auteurs bepaalde consequenties voor 
de hulpverlening. Wanneer deze er primair op uit is - en dat is veelal 
het geval - om zelfmoord te voorkomen, helpt ze niet zozeer haar 
cliënten als wel de gevestigde orde, die suicidaliteit maar bedreigend 
gedrag vindt. De hulpverlening moet 	dan ook niet gericht zijn op 
het veranderen van doelen, die de hulpvragers zich in suicidale situ-
aties gesteld hebben, in doeleinden van de dominante groeperingen in 
de maatschappij. Ook niet moet ze gericht zijn op het opdringen of ver-
bieden van bepaalde middelen om die doelen te bereiken. Hulpverleners 
moeten wel proberen samen met hun cliënten de problemen waar dezen mee 
zitten, af te bakenen en zich de gestelde doelen bewust te maken. Ver-
der moeten ze, wederom gezamenlijk, de verschillende middelen die tot 
het bereiken van deze doelen kunnen dienen, nagaan en, daarbij de mo-
gelijkheid van zelfdoding reëel onder ogen ziende, de meest geschikte 
eruit kiezen en deze keuze verder begeleiden. 
Zodoende zou volgens Diekstra en de zijnen de geestelijke gezondheids-
zorg het suicidaliteitesprobleem kunnen helpen oplossen, terwijl ze 
dit op het ogenblik juist bevordert. Ze leert immers niet mensen pro-
blemen van psychische of sociale aard op psychisch of sociaal vlak te 
bestrijden, maar ze leert hun het gebruik van medicijnen aan, pillen, 
d.w.z. chemische bewustzijnsveranderende middelen. En wanneer die om 
de een of andere reden in overdosis ingenomen worden, is er sprake van 
zelfmoord... 

Een  humanistlach-emancipatorische bunaderint 

Om het zelfdodingsvraagstuk constructief te benaderen is het belang-
rijk te onderzoeken niet slechts wat mensen zelf van zelfdoding den-
ken en ermée aan willen, maar wat de maatschappelijke voorwaarden er-
van zijn. Er is een historisch-sociologische optiek voor nodig om na 
te gaan hoe het gekomen is, dat mensen in een situatie van bewustzijns-
vernauwing verzeild zijn geraakt. Want het kan best zo zijn, zoals 
Diekstra zegt, dat mensen vlak v66r hun daad van suicide in een toe-
stand van kalmte en rust verkeren; het feit dat ook hij bepleit dat 
de hulpverlener bewust samen met de suicidale hulpvrager naar alter-
natieve mogelijkheden moet zoeken, wil toch zeggen dat deze blijkbaar 
zijn situatie niet in vol bewustzijn kan overzien. 
Zonder 'sociologistisch' te willen redeneren en alles op maatschappe-
lijke factoren te willen terugbrengen - waar Durkheim toe neigde -, 
moet erkend worden, dat de sociale context van doorslaggevende bete-
kenis kan zijn bij het zelfdodingsvraagstuk. Met name in die situatie, 
die Durkheim 'sociale anomie' noemde, ,- elatieve normloosheid,' ... het 
vacuum dat ontstaat, als een traditionia1 patroon van normen, waarden 

en verwachtingen zijn sociaal-integrerende en regulerende kracht en 
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betekenis verliest' (Jasperse, pag. 306). 
Vooral in onze sterk veranderende maatschappij met problemen als in-
dustrialisering, schaalvergroting en verstedelijking treedt dit va-
cuum herhaaldelijk op en verkeren voortdurend mensen in situaties, die 

maken dat ze de zin van het leven niet meer zien. De sociale anomie 
heeft zo in de persoonlijkheid van mensen zijn neerslag gekregen en 
het innerlijk stuursysteem ontregeld. Ze herkennen zichzelf niet meer 
in hun omgeving en missen de kracht om creatief op de veranderende om-
geving in te spelen. Je zou het zelfvervreemding kunnen noemen of ver-
knipte authenticiteit: mensen kunnen met hun innerlijke groei de echt-
heid niet meer opbrengen, die in de steeds veranderende omstandigheden 
van hen verlangd wordt. 
Inzicht in de sociale voorwaarden voor suicidaliteit is een vereiste 
voor iedere hulpverlener. Niet alleen is het een diagnostisch hulp-
middel - hij kan hiermee een bepaald sociaal gedrag beter als suici-
daal herkennen -, ook kan hij het preventief en curatief toepassen. 
Hij kan door het inzicht in het sociale gebeuren van tevoren nagaan, 
waar suicidaliteit verwacht kan worden en kan passende maatregelen 
treffen. Curatief zal de hulpverlener door dit inzicht zelf sterker 
in zijn schoenen kunnen staan en in de loop van het begeleidingspro-
ces zijn cliënten tevens duidelijker kunnen maken wat er met hen als 
deel van hun als afschuwelijk ervaren omgeving aan de hand is. 
Als humanistisch geestelijk werker moeten we niet in de naïveteit van 
het louter micro-denken blijven steken en ons alleen maar naar die 
éne heel bijzondere problematiek van die éne cliënt richten. Evenmin 
moeten we slechts op macro-vlak denken; de herkenning van de proble-
matiek in de macrosfeer kan nl. de individuele beleving niet vervan-
gen en sterker nog: het macro-denken kán een vlucht zijn. Maar door 
behalve op micro- ook op macroniveau te denken (en te doen) kunnen we 
ten eerste onze eigen weerbaarheid vergroten en ten tweede dragen we 
bij tot die van cliënten. We kunnen hen zo stimuleren hun op-zoek-zijn-
naar-zichzelf 66k in de historisch-sociale context te plaatsen, althans 
als zij daar aan toe zijn, we zullen dus in fasen moeten denken. We 
moeten daarbij dan wel het hele proces zowel van individuele als maat-
schappelijke bewustwording en emancipatie actief begeleiden. 

Humanistisch-existentialistische benaderingen  

Pas in grenssituaties als die van het sterven komt de menselijke exi-
stentie, de vraag naar wat de mens fundamenteel is, aan de orde. De 
zelfdodingssituatie is dan ook zonder meer niet, zoals Diekstra zegt, 
vergelijkbaar met het gaan naar een bioscoop of het veranderen van 
baan. Kalmte en rust in een grenssituatie kunnen echt zijn, maar ook 
pseudo en wijzen dan op een bewustzijnsvernauwing om de grens van de 
menselijke existentie maar niet gtwaar te hoeven worden. In ieder ge-
val is zelfdoding niet, zoals DieLstra zegt, een middel om een bepaald 
doel te bereiken, bijv. een schr€ uw om hulp, maar een laatste uitdruk-
king van de mens zelf, een eindar woord op de vraag naar zijn bestaan. 
Het hele maatschappelijke gebeur, en met name de sociale instituties 
zijn erop gericht deze existenti't e situaties te vermijden of te mas-
keren. Anders gezegd: mensen makt, gretig gebruik van de maatschappe-
lijke conventies om maar niet met de grenzen van hun bestaan, de men-
selijke conditie, geconfronteerd [e worden. Onze maatschappelijkheid, 
waardoor we aan de ene kant geworden zijn wie we zijn, is daardoor 
aan de andere kant tevens een voortdurende bron van onechtheid. Ze 
probeert uit alle macht de 'absurditeit', de zinloosheid van ons be-
staan te overwinnen en is tegelijkertijd één grote vlucht ervoor. 
De ongetwijfeld bestaande maatschappelijke voorwaarden voor zelfdo-
ding zijn dan ook niet wezenlijk voor het vraagstuk. Ze zijn het 
'absurde materiaal' waar de individuele mens vorm aan geeft. Deze 
vorm-  en zingeving van het absurde kan twee kanten opgaan. Aan de ene 
kant zoals bij iemand als Albert Camus, die zelfdoding als een toege-
ven aan het absurde ziet. Een daad van -miskenning van kenmerkende 
eigenschappen als opstandigheid, vrijheid en hartstocht van de mens, 
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die in weerwil van de absurditeit van de wereld teich de mogelijkheden 
ervan en zijn bestaan wil uitputten. 'Bewustzijn en opstand, deze af-
wijzende antwoorden (t.o.v. de zinloosheid van de wereld, A.N.) zijn 
het tegendeel van zelfverloochening. Alle onverzettelijkheid en harts-
tocht die er in een mens.eliik hart zijn, bezielen hem met leven. Het 
is zaak, onverzoend en niet uit vrije wil te sterven. Zelfmoord is een 
miskenning. De absurde mens kan alleen alles uitputten en zichzelf uit-
putten. Het absurde is zijn uiterste spanning, die hij voortdurend in 
een eenzame poging handhaaft, want hij weet dat hij in dit bewustzijn 
en in deze opstand dag in dag uit getuigt van zijn enige waarheid, de 
uitdaging' (Camus, pag. 81). 
De andere kant gaat Jean Améry. Hij ziet suicide als 'specifiek en 
universeel menselijk', een 'privilege van de humane mens'. Door de 
mogelijkheid de dood vrijwillig naderbij te halen verschijnt volgens 
hem aan onze horizon 'een nieuw humanisme dat het principe hoop als 
gerechtvaardigd beschouwt, maar tegelijkertijd het op zichzelf tegen-
strijdige en niettemin onvermijdelijke principe nihil erkent' (Améry, 
pag. 70). 'De gekozen dood is ilmuers veel meer dan alleen een daad van 
zelfvernietiging. Het is een lang proces van zich buigen naar, een na-
deren Lot de aarde, een oproepen van talloze veranderingen die door 
de digniteit (waardigheid) en humaniteit van de suicidair (degene die 
rondloopt met het idee van zelfdoding, A.N.) niet geaccepteerd worden' 
(Améry, pag. 87). 
Het is niet zo, dat Améry de keuze van Camus afkeurt, hij maakt al-
leen gedeeltelijk een andere. Beiden kiezen tegen de absurditeit van 
de wereld en v66r de vrije vormgeving van de mens aan zichzelf. Alleen 
cultiveert de een de opstandigheid, de hoop, de hartstocht, de ander 
de doodsneiging, 'een ervaring die iedereen in zichzelf zou kunnen 
opdoen, als hij maar vastbesloten was onafgebroken te blijven zoeken. 
Die neiging vinden we in elke vorm van resignatie (berusting,.A.N.), 
in iedere luiheid, elk zich-laten-gaan - want wie zich laat gaan, 
neigt al vrijwillig in de richting waar tenslotte zijn plaats is 
(Améry, pag. 87). 
Maar zowel Camus als Améry houden een pleidooi voor de erkenning van 
het basisgegeven dat de mens zichzelf toebehoort. Die erkenning op 
maatschappelijk en ook persoonlijk gebied w.b. suicide bestaat nog 
niet. De zin van de humanistische begeleiding zou zijn hier ruimte 
voor te scheppen. De geestelijk raadsman zal dan, naast de cliënt 
staande, samen met hem in een sfeer van veiligheid en vertrouwen 
zoeken naar wat voor de cliënt de fundamentele keuze is. Hoe deze uit-
valt is dan geen kwestie van vriezen of dooien, zoals wel gesugge-
reerd wordt, maar van wat de fundamentele zingeving van het op zich 
absurde bestaan voor de cliënt inhoudt. Zowel het accepteren van de 
uitdaging van het leven als het bewust verwerpen ervan kan iemands 
bestaan vollediger en meer één geheel maken. 

Een religieus-humanistische benadering  

'Ieder mens, zal zichzelf moeten uitspreken voor of tegen de aanvaar-
ding van het eigen leven als een goed, dat overigens zijn waarde pas 
bewijst als men er inhoud en betekenis aan weet te geven. Kiest men 
daarvoor, dan kan men niet alle nadruk leggen op een ander (later) 
leven of op de maatschappij en geschiedenis. Het eigen leven heeft 
dan iets van een kostbaar erfgoed, dat wel onlosmakelijk verbonden 
is met het andere en de anderen, maar dat tegelijk een eigen onver-
vreemdbare waarde vertegenwoordigt en daarmee een uitdaging inhoudt. 
Een dergelijke keuze voltrekt zich tegen de achtergrond van een meer 
pmvattend leven, waaruit mensen voortgekomen zijn en dat hen kan ver-
vullen met verwondering over zijn ondoorgrondelijkheid en met ontzag 
voor zijn boeiende en verschrikkelijke verwerkelijking. In die zin 
kan men het eigen leven heilig noemen. Maar dat betekent niet dat met 
name het eigen persoonlijk leven tot iedere prijs in stand gehouden 
moet worden. Voor mensen gaat het steeds om een menswaardig leven. 
Zij kunnen hun leven offeren voor anderen, juist terwille van de 
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menselijke waardigheid; zij kunnen het beëindigen, als een menswaar-
dig leven door verval van lichamelijke en psychische mogelijkheden 
niet meer bereikbaar is; en zij kunnen in een situatie komen waarin 
een menswaardige voortzetting van hun bestaan niet meer binnen hun 
gezichtsveld ligt. 
Zo wordt ieders leven gezien als een te waarderen goed, vooral van-
wege de ongekende mogelijkheden die erin besloten liggen; niemand kan 
voorzien welke vervulling het nog brengen kan voor iemand zelf en voor 
anderen. Maar daartegenover staat, dat ieder in vrijheid beslissen kan 
over de inhoud, die hij eraan geven wil en over de beëindiging ervan, 
als hij geen zinvolle inhoud meer ontdekken kan' (Van Praag 2). 
De opvatting, dat het leven 'heilig' is, zal gevolgen hebben voor de 
aard van de humanistische geestelijke begeleiding. De begeleider zal 
voor een dilemma komen te staan tussen de keuze van aan de ene kant 
de verantwoordelijkheid die hij voelt voor het leven van zijn cliënt, 
aan de andere kant die voor de vrijheid van zijn cliënt. Echter dit 
laatste houdt niet in 'de ander aan zijn lot overlaten, en daarin 
ligt een uitweg uit het dilemma. De hulpverlener zal altijd behulp-
zaam kunnen zijn bij de verheldering van de situatie, en daarbij 
zullen ook alle existentiële aspecten onvermijdelijk meeklinken, om-
dat de hulpverlener nu eenmaal zijn referentiekader meebrengt. Haar 
als een probleem, gegeven ook de persoon en overtuiging van de hulp-
vrager, werkelijk onoplosbaar blijkt, zoals in sommige gevallen van 
ongeneeslijke ziekte bij bejaarden, of ook jongeren, dan zal de hulp-
verlener de betrokkene naar zijn vrijwillige levensbeëindiging toe 
moeten begeleiden. Maar in talloze gevallen lijkt een probleem onop-
losbaar, terwijl er wel degelijk uitwegen zijn' (Van Praag 2). Immers 
'- en hierop moet nu met nadruk de aandacht gevestigd worden - in de 
praktijk van het leven is het conflict van verantwoordelijkheden, 
waarvan hier sprake is, hoogst uitzonderlijk. De zelfmoordpogingen, 
waarmee men als regel te maken heeft, zijn helemaal geen uiting van 
een zelfbewuste keuze, maar een wanhoopsdaad, die bedoeld is als een 
noodkreet om hulp of een schreeuw van wrok in de verlatenheid, waar-
in men iemand heeft laten verkommeren. Onder die omstandigheden is de 
vraag naar de vrijheid van de ander een wrange paradox; wat hij 
vraagt is juist de hulp, die hem in staat moet stellen zijn vrijheid 
te herwinnen' (Van Praag 1, pag. 192). 

Humanistische begeleiding  

Is er, met alle verschillen die er in de voorgaande visies op zelfdo-
ding bestaan, nu wel één omvattende vorm van humanistische begelei-
ding bij deze problematiek mogelijk? De genoemde benaderingen zijn 
wel gefundeerd in verschillende mens- en wereldbeelden, maar alle 
worden stuk voor stuk gebracht als humanistisch. Ze zullen getoetst 
moeten worden aan de kenmerkende humanistische waarden, als daar zijn 
de redelijkheid, verbondenheid, vrijheid en de natuurlijkheid van de 
mens, Het zou echter onjuiat zijn bij voorbaat de ene of de andere 

visie te willen uitsluiten. Integendeel, al deze visies kunnen als 

denkmodellen functioneren en de hulpverlener behulpzaam zijn om samen 
met de hulpvrager een passend antwoord te vinden op de situatie, waar-

in de laatste zich bevindt. 
Uiteraard zal het gehele proces in het teken moeten staan van de moge-

lijkheid om de client de gelegenheid te geven tot zelfonderzoek, waar-

bij overeenkomstig de vier voorafgaande hoofdstukken vragen aan de 
orde komen als: 
- wat zou ik op dit moment eigenlijk willen, welke mogelijkheden heb 

ik en wat is haalbaar in mijn situatie? 

- wat is de reden of het motief of welke oorzaken zijn er in mijn om-
geving die mij tot dit punt hebben gebracht? Wat en hoe zijn mijn 
relaties met andere mensen, met wie voel ik mij (nog) verbonden en 
met wie niet? 

- wat is voor mij eigenlijk de zin van het leven en wat is de zin van 
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een evt. zelfdoding? 
- wat in mijn eigen bestaan, mijn omgeving, de wereld en de natuur 

heeft (nog) betekenis voor mij? 
In welke vorm, volgorde en nuancering deze en dergelijke vragen naar 
voren komen, zal mede. een kwestie zijn van de visie en de vaardigheid 
van de begeleider, ingespeeld op de persoon en de problematiek van de 
hulpvrager. Hier kan geen receptenbriefje voor gegeven worden. Over 
de antwoorden zal van tevoren nog minder gezegd kunnen worden. Het 
verhaal van de cliënt zal aanleiding geven tot vragen en een gezamen-
lijk zoeken naar antwoorden, dit binnen een levend interactieproces 
en een voortschrijdende verstandhouding tussen twee mensen. Hierbij 
zal het zo zijn, dat de begeleider om hierin authentiek te kunnen 
zijn, op een gegeven moment voor zijn eigen stellingname uit zal 
moeten kunnen komen. Dit zal hij dan wel zo moeten doen, dat daarmee 
niet de vrijheid van de hulpvrager ingeperkt wordt, maar dat deze in-
tegendeel gestimuleerd wordt tot een grotere bewustheid en samenhang 
in het maken van zijn keuzen, tot een grotere zelfbestemming'(Van 
Praag 1,pag. 180). 
Op deze wijze moet het mogelijk zijn tot meerdere klaarheid te komen 
over wat de hulpvrager werkelijk beweegt. Als blijkt dat dit zelfdo-
ding is, zal de hulpverlener die beslissing volledig moeten eerbiedi-
gen. Hij zal dan ook behulpzaam moeten zijn in het effenen van de re-
latie met nabestaanden, in het beschikbaar (doen) stellen van passen-
de middelen en in het vinden van een bevredigende situatie. (Grondvoet 
waarde hierbij blijft trouwens dat de hulpvrager zèlf de beslissing 
neemt en uitvoert.) Om dit alles mogelijk te maken is wijziging van de 
wet nodig. Daarbij zal ook de bevoegdheid tot deze 'suicidale hulpver-
lening' aan de orde moeten komen; men kan denken aan psychiaters, 
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psychologen, geestelijke begeleiders en mogelijk aan enkele andere 
kategorieën als artsen en verpleegkundigen. Het moet geen specialisme 
worden: men zal dan ook alles moeten vermijden, wat naar institutiona-
lisering en verstarring zweemt. De geschiedenis van de abortuswetge-
ving strekt hier tot waarschuwing. 

In die gevallen, waarin men niet werkelijk de dood wil, maar een uit-
weg zoekt uit ogenschijnlijk onoplosbare moeilijkheden, is het de taak 
van de hulpverlener zeker niet de levensbeëindiging eigenmachtig te 
verhinderen, maar samen met de hulpvrager te gaan zoeken naar een uit-
weg. Die hangt ten dele af van de situatie en de mogelijkheden om die 
te veranderen, maar evenzeer van de weerbaarheid van de hulpvrager en 
de creativiteit van de hulpverlener. 
Daarmee komt de kwestie te staan in het teken van alle hulpverlening: 
hoe kan de hulpvrager geholpen worden zelf zijn problemen het hoofd 
te bieden. Dat kan zeker niet langs de traditionele en mensonwaardige 
weg van louter dwang en medicamenten. Misschien zijn er mogelijkheden 
op psychotherapeutisch terrein, zoals met verhelderende en/of persoon-
lijkheidsversterkende therapieën, in vrijheid en verantwoordelijkheid. 
Zeker echter ligt er een taak voor humanistische geestelijke begelei-
ding, met haar beroep op menselijke mogelijkheden als bewustwording, 
zelfaanvaarding en zingeving. 
Voorwaarde tot dit alles is, dat de hulpverlener van welke kategorie 
dan ook zelf met de dood heeft leren leven en het leven heeft leren 
aanvaarden zolang het nog de moeite waard kan zijn. Dat betekent wel 
een grondige heroriëntatie van alle hulpverlening. Er zal veel voor-
lichting, training, opleiding en herscholing nodig zijn, niet zozeer 
op het vaardigheidsvlak als wel op het terrein van de mentaliteits-
verandering. En niet in het minst vergt het voorlichting en verande-
ring van de publieke opinie, verstandelijk en gevoelsmatig. 

Conclusies 

Uit bet voorgaande zal duidelijk zijn, dat uit alle humanistische 
visies op zelfdoding naar voren komt de wens, 
- dat zelfdoding zo snel en verantwoord mogelijk uit de sfeer van het 

sociale en individuele taboe wordt gehaald, 
- dat er een open en brede discussie op gang komt, waarin op basis van 

de humanistische waarden gezocht wordt naar nieuwe normen om de 
zelfdodingsproblematiek te beoordelen en waarin zelfdoding als reële 
mogelijkheid geaccepteerd wordt„ 

- dat de hulpverlening in de geest van het voorgaande een mentaliteits-
verandering ondergaat, zodat zo spoedig mogelijk adequate begeleiding 
geboden kan worden aan mensen, die worstelen met dè zelfdodingspro-
blematiek, 

- dat, met de nodige voorzorgen voorzien, de middelen verkrijgbaar 
zijn, die nodig zijn om eventuele zelfdoding op menswaardige wijze 
uit te voeren, 

- dat, in het algemeen, een sfeer ontstaat, dat elk mens in het reine 
kan komen met zijn eigen leven en zijn eigen dood. 

(met dank aan de leden van de H.G.G.G.) 
Albert Nieuwland 
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ZELFDODING EN HUMANISTISCHE 
GEESTELIJKE VERZORGING 

peter de korlinsitl 
Enkele notities m.b.t. de geestelijk raadsman/vrouw en de mens met 
zelfdodingsgedrag 

in humanistische kringen is de problematiek rond de zelfdoding,zeker 
wat de ethische en wijsgerig-anthropologische aspekten betreft , geen 
onbekende materie. Diverse humanistisch georiënteerde filosofen en 
anderen hebben zich in de loop der jaren met deze problematiek bezig 
gehouden. Daarbij blijken ook binnen de humanistische gedachtenwereld 
meerdere, meer of minder uiteenlopende visies op de zelfdoding mogelijk 
te zijn. Nog onlangs heeft Albert Nieuwland deze visies in een helder 
artikel uiteengezet. 
Voorzover mij bekend is totnogtoe in humanistische kring relatief min-
der aandacht besteed aan de diverse problemen waarmee men gekonfron-
teerd wordt als men binnen het kader van de humanistische geestelijke 
verzorging als geestelijk raadsman/vrouw (verder aangeduid als G.R.) 
te maken krijgt met mensen die erover denken zich van het leven te 
beroven. 
In het kader van het zgn, "Projekt Zelfdoding" van het H.V.,waarin door 
de funktionarissen van de Radio- en TV-dienst nauw wordt samengewerkt 

met de funktionarissen van de Dienst Plaatselijke Geestelijke Verzorging, 
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komt gaandeweg een nadere bezinning op deze problematiek op gang. Zo 
was m.n. een op 6 en 7 oktober j.l. in de School voor Wijsbegeerte ge-
houden konferentie voor vrijwillig geestelijk raadslieden hieraan ge-
wijd. Van deze konferentie woonde ik alleen de ochtendbijeenkomst op 
7 oktober bij,waar na vertoning van de film "Wil ik wel dood?" in kleine 
groepjes m.n. over de praktische kanten van de hulpverlening werd door-
gepraat. Wat ik op die morgen oppikte aan indrukken, vragen en problemen 
was voor mij aanleiding om een en ander nog eens nader te overdenken en 
uit te werken. Het navolgende is daar het resultaat van. Mogelijk kan 
het dienen als stimulans en bijdrage tot de reflektie op deze proble-
matiek bij degenen die hierbij betrokken zijn of worden. 

1. De grondhouding van de G.R. t.a.v. zelfdoding  

Als je als G.R. mensen wilt helpen die eraan denken om zichzelf te doden 
of daartoe al besloten hebben, is het van groot belang dat je voor jezelf 
erg duidelijk hebt hoe je tegenover zelfdoding staat. Of je het voor je-
zelf kunt accepteren dat "zoiets" mogelijk is, dat mensen er op zeker 
moment toe kunnen komen zich van het leven te beroven. 
Misschien ga je er als humanist - zoals veel humanisten - vanuit dat elk 
mens het recht heeft om over eigen leven en dood te beslissen en te be-
schikken. Als je het met dit ethische standpunt volledig eens bent, is 
dat een belangrijk uitgangspunt en het zal van grote betekenis zijn voor 
de manier waarop je als G.R. de problematiek van de zelfdoding benadert 
en omgaat met mensen die te kennen geven zich het leven te willen benemen. 
Het innemen van dit - rationele - standpunt hoeft echter nog niet per se 
te betekenen dat jezelf als mens daar ook onvoorwaardelijk achter staat. 
Mogelijk heb je toch nog ergens zekere twijfels m.b.t. de vraag of een 
mens zich zomaar mag doden, of dat iiberhaupt ethisch wel te rechtvaardi-
gen valt. Hoe hoger je jet leven van de mens als waarde stelt, hoe meer 
moeite je kan hebben om zelfdoding te aanvaarden als mogelijkheid om 
daarmee menselijke problemen op te lossen. Ook kunnen invloeden van 
vroeger, vanuit je opvoeding en ouderlijk milieu, misschien zelfs van-
uit je vroegere geloof of geestelijke achtergrond, nog tot op zekere 
hoogte meespelen in je oordeelsvorming over de (ethische) toelaatbaar-
heid c.q. gerechtvaardigdheid van zelfdoding. 
Uiteraard mag een G.R. best genuanceerd over dit probleem denken en mag 
hij er ook zijn eigen kanttekeningen en vragen bij hebben. Wel kan het 
voor de praktijk van belang zijn dat de G.R., als hij in kontakt is met 

kli.ánten, niet zelf aan het worstelen is met allerlei twijfels en onze-
kerheden aangaande zijn eigen standpuntbepaling, want deze zouden voel-
baar kunnen zijn voor de kliënt en de relatie met hem of haar kunnen be-
moeilijken. Voor de kliënt die gedachten koestert m.b.t. zelfdoding, 
kan het van belang zijn duidelijkheid te hebben over het standpunt van 
de hulpverlener. Als hij weet dat humanisten in meerderheid ervan uit-
gaan dat elk mens in principe het recht heeft om op eigen verantwoording 
zijn leven te beëindigen, zal hij in zijn relatie met de humanistisch 
raadsman - die hij wellicht niet voor niets heeft verkozen als hulpver-
lener boven anderen die er andere meningen op na houden - wellicht ook 
verwachten dat deze ook zijn recht op zelfdoding zal erkennen en zijn 
gedachten of voornemens tot zelfdoding zal kunnen accepteren. 
In het geval je inderdaad uitgaat van de principiële erkenning dat elk 
mens het recht toekomt over eigen leven te beslissen en te beschikken 
en dat standpunt volledig onderschrijft, dan komt de vraag aan de orde 
hoe je dit standpunt in de praktijk gaat hanteren. Is het zo, dat je dit 
recht werkelijk onvoorwaardelijk wilt Laten gelden in alle konkrete situ-
aties waarin mensen overwegen of van plan zijn het eigen leven te beëin-
digen? Vind je dat elk mens onder alle omstandigheden en op elk moment 
hiertoe mag beslissen en deze beslissing mag uitvoeren? Of stel je toch 
bepaalde voorwaarden terzake van de realisering van dit recht? Vind je 
bijvoorbeeld dat zelfdoding niet "zomaar" in alle situaties ethisch ge-
rechtvaardigd is, maar uitsluitend in bepaalde situaties of onder be-
paalde omstandigheden? (om maar iets te noemen bij ongeneeslijke ziek- 
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te). M.a.w. hoe vèr ga je in het ethisch accepteren van zelfdoding? 
Je kunt je daarbij het volgende afvragen. In de eerste plaats: zijn er 
wellicht bepaalde levenssituaties of omstandigheden die voor èlk mens 
dermate ondraaglijk of mens-onwaardig zijn, dat in die gevallen zelfdo-
ding de enig mogelijke of enig juiste, de enig mens-waardige oplossing 
is? In de tweede plaats: kun je je bepaalde levenssituaties of omstan-
digheden indenken die dermate ondraaglijk of mens-onwaardig kunnen zijn 
dat zelfdoding in dergelijke gevallen te rechtvaardigen valt? In de der-
de plaats: kun je je levenssituaties of omstandigheden voorstellen, waar-
in mensen tot de gedachte kunnen komen dat zelfdoding de enige mogelijk-
heid is, maar die voor jou toch geen voldoende ethische rechtvaardiging 
daartoe bieden? (Wat dit betreft zou het nuttig kunnen zijn jezelf af te 
vragen of je je enigszins kunt voorstellen in welk soort levenssituaties 
mensen tot dergelijke gedachten of voornemens kunnen komen; of jijzelf, 
als je in een dergelijke situatie zou verkeren, ook zou gaan denken of 
besluiten jezelf te doden. Je kunt daarbij ook voor jezelf nagaan of en 
in hoeverre je elk van deze situaties een legitieme grond zou vinden om 
tot zelfdoding te besluiten.) 
Het is in elk geval belangrijk dat je je als hulpverlener bewust reken-
schap geeft van je eigen ethische vooronderstellingen en posities en die 
voor jezelf helder krijgt - al dan niet in gesprekken met anderen. Je 
kunt je dan in een konkreet geval makkelijker bewust worden van je eigen 
stellingname, dus of je in zeker geval gedachten of voornemens tot zelf-
doding ethisch al dan niet acceptabel vindt. Bedenk daarbij dat je 
stellingname - ook al spreek je die niet uit - je eigen houding tot en 
relatie met de kliënt kan beïnvloeden, zonder dat je het zelf in de 
gaten hebt. 
Om mensen die tot gedachten of voornemens neigen om zich het leven te 
benemen, te kunnen helpen, is voorts van belang dat je zelf goed zicht 
hebt op de diverse ethische argumenten die er bij mensen kunnen leven 
pro en kontra zelfdoding. Het komt niet zelden voor dat mensen ook juist 
op het ethische vlak worstelen met dergelijke gedachten en verstrikt 
raken in hun gedachten en gevoelens. In die gevallen kan de G.R. hen 
van dienst zijn om de ethische aspekten helderder te krijgen, waardoor 
wellicht nieuwe openingen kunnen ontstaan, waarbij hij uiteraard de 
verantwoordelijkheid voor diens beslissingen bij de kliënt laat. Inmid-
dels zal de G.R. er niet bij voorbaat vanuit mogen gaan dat de kliënt 
zelf (ook) het standpunt huldigt dat hij het recht heeft om over eigen 
leven te beschikken. Kliënten die een godsdienstige opvoeding hebben 
genoten of godsdienstig zijn, zullen eventuele gedachten aan zelfdoding 
niet of alleen na diepgaande innerlijke strijd kunnen aanvaarden. 

Tot zover deze aantekeningen m.b.t. de persoonlijk-ethische kanten van 
de grondhouding van de G.R. Een andere vraag die m.b.t. deze grondhou-
ding aan de orde is, is de vraag hoe jezelf als mens gevoelsmatig tegen-
over zelfdoding staat. Wat krijg je voor gevoel als je je probeert te 
realiseren wat het voor iemand b@t@kent als hij of gij een eind aan zijn 
leven wil maken? Angst, afschuw, boosheid, walging, medelijden of nog 
andere? Kun je in de grond van je hart wel echt accepteren dat mensen 
zulke dingen doen - 66k al ben je het - op rationeel niveau - eens met 
het standpunt dat elk mens daartoe het recht heeft? Blijft er desondanks 
toch in je gevoelshouding iets meespelen van een afweer, verzet of af-
wijzing? Heb je misschien toch ergens nog iets van een of ander vooroor-
deel t.o.v. zulke mensen (bijv. dat "dat soort mensen eigenlijk slappe-
lingen, lafaards etc. zijn")?. 
Op dit punt kan van belang zijn welke ervaringen je zelf hebt gehad met 
mensen die met dat soort gedachten of voornemens rondliepen ofwel ertoe 
over zijn gegaan en hoe je toen erop reageerde. Of heb je wel eens wat 
gelezen over mensen die zichzelf het leven benamen en hoe zij ertoe zijn 
gekomen? Misschien is het zinnig om je eens wat meer te verdiepen in de 
belevingswereld van mensen die in een zodanige situatie komen te verke-
ren, dat zij zelfdoding als enige mogelijkheid zien, bijv. door erover 
te lezen, films te zien e.d. Heb je zelf wel eens in bepaalde situaties 
of omstandigheden verkeerd waarin je zelf geen uitweg meer zag, waarin 
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je het leven niet meer zag "zitten" of waarin je het gevoel kreeg dat het 
je allemaal niets meer kon schelen? Door je op die wijze te verdiepen in 
mensen die zich het leven willen benemen, in de situaties die daartoe 
aanleiding kunnen geven, hun motieven en strijd,kun je ze misschien wat 
dichter bij jezelf halen, ga je er minder vreemd tegenover staan, kun je 
je invoeling en begrip doen toenemen én je angst en afweer doen vermin-
deren. Het kan ertoe bijdragen dat je zelf in kontakten of gesprekken 
met kliënten die in een zodanige situatie verkeren dat zij met het leven 
willen kappen, je eigen gevoelens beter kunt hanteren, je evenwicht mak-
kelijker kan bewaren. 

Een andere kwestie die direkt met je grondhouding samenhangt, heeft te 
maken met de vraag hoe je zelf gedachten, neigingen of handelingen i.v.m. 
zelfdoding als menselijk gedrag beoordeelt. Veel mensen nl. hebben er 
gevoelsmatig veel moeite mee om dergelijke gedachten of handelingen te 
zien als normaal menselijk gedrag - d.w.z. als gedrag waartoe iedereen 
zou kunnen komen in bepaalde situaties. Zij vinden mensen die aan zelf-
doding denken of dit uitvoeren, toch meer of minder "abnormaal", want 
"een normaal mens doet zoiets toch niet"? Sommigen nemen aan dat, als een 
mens tot dit soort gedachten en handelingen tendeert, hij of zij op dat 
moment meer of minder ernstig psychisch gestoord is. Weer anderen zien 
zelfdoding of gedachten aan zelfdoding als een uiting van geestesziekte. 
Het is goed dat de hulpverlener zich realiseert dat mensen heel verschil-
lend tegenover zelfdoding kunnen staan en bij hun beoordeling van dit 
gedrag op zeker moment een grens trekken tussen (psychisch) "normaal" en 
"abnormaal", waarbij de een die grens veel eerder ziet dan de ander. Dit 
kan leiden tot een heel andere benadering van de kliënt. Degene die van 
mening is dat gedachten of handelingen terzake van zelfdoding altijd 
verband houden met een psychische stoornis of geestesziekte, zal ertoe 
neigen om zo iemand niet te kunnen beschouwen als een mens die voor zijn 
denken en doen verantwoordelijk gesteld kan worden; men beoordeelt hem 
als "ziek" en plaatst hem buiten de samenleving (bijv. opneming in een 
psychiatrisch centrum). Dit houdt enerzijds in dat hij dan geëxcuseerd 
is inzake zijn zelfdodingsgedrag; aan de andere kant houdt het in dat 
een ander de verantwoordelijkheid voor hem op zich moet nemen. Zo gezien 
is de psychiater dan de enige die werkelijk kan helpen, de geestelijk 
verzorger kan de "patient" slechts steun bieden. 
Vaak neemt de samenleving als geheel een dergelijke houding aan t.o.v. 
mensen met zelfdodingsgedrag. Men accepteert dit niet van mensen. Men-
sen mógen zich zelf niet het leven benemen en zelfdoding moet dan ook 
voorkomen worden. Als men een "gevaar oplevert voor de eigen persoon" 
kan dit een voldoende reden zijn om iemand tegen zijn wil op te nemen 
in een psychiatrisch centrum. Men zou echter ook kunnen stellen dat de-
gene die niet meer wil leven omdat het leven onleefbaar (geworden) is, 
het gevaar loopt om als mens in zijn persoonlijke situatie en motivatie 
niet serieus genomen te worden, maar te worden geëtiketteerd en behandeld 
als een geesteszieke die genezen moet worden. Men baseert deze gang van 
zaken dan op de premisse dat er een nauw verband bestaat tussen zelfdo-
dingsgedrag en geestelijke stoornissen, ofschoon wetenschappelijk onder-
zoek niet vermag aan te tonen dat zelfdodingsgedrag altijd veroorzaakt 
wordt door (ernstige) psychische stoornissen (neurosen) of geestesziek-
ten (psychosen). In deze algemene zin is deze stelling niet verdedig-
baar, maar het tegenovergestelde (dat zelfdodingsgedrag nooit iets te 
maken heeft met psychische stoornissen of geestesziekten) is evenmin 
vol te houden. Het komt inderdaad voor dat mensen met zelfdodingsgedrag 
in een dusdanig psychisch gestoorde toestand verkeren, dat zij niet ten 
volle verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor hun denken of doen. 
Bij de gebruikelijke gang van zaken in de geestelijke gezondheidszorg 
houdt men bij voorbaat rekening met de mogelijkheid, dat iemand die 
zelfdodingsgedrag vertoont, meer of minder ernstig psychisch gestoord 
kán zijn en op die grond acht men onvrijwillige opname gewettigd. Zo-
doende ontstaat echter de paradoxale situatie, dat men eerst iemand bij 
voorbaat de verantwoordelijkheid voor zijn handelen ontneemt om pas dan 

44 



hem in de gelegenheid te stellen aan te tonen dat hij niet geestelijk 
gestoord is en in staat is verantwoordelijkheid voor zichzelf te dragen. 
Het is overigens de vraag of de samenleving gerechtigd is om van iemand 
te eisen dat er eerst een(psychiatrisch)onderzoek naar iemands geestver-
mogens wordt ingesteld als hij voornemens is om zich het leven te bene-
men. Wat is de wettige grond om dit wel bij zelfdoding te eisen en niet 
bij het kopen van een huis of het sluiten van een huwelijk? Zelfdoding 
is wel een ernstige zaak, maar geen misdrijf. 
Wat betreft de houding van de G.R. zijn er twee stellingnamen denkbaar 
die elkaars tegenstellingen zijn en leiden tot verschillende benaderings-
wijzen van de kliënt. De ene stellingname is erdoor gekenmerkt dat de 
raadsman er principieel vanuit gaat dat de knalt de volle verantwoorde-
lijkheid voor zijn handelen draagt en ook kán dragen. De kliënt wordt 
gezien als een mondig persoon, die uit eigen vrije wil over eigen leven 
kan en mag beschikken (ongeacht of de G.R. daaraan al dan niet bepaalde 
grenzen of voorwaarden stelt). De andere stellingname is erdoor geken-
merkt dat de G.R. van de onderstelling uitgaat dat zelfdodingsgedrag te 
maken kan hebben met psychische problemen of stoornissen, waarbij het 
buiten zijn kompetentie ligt om de ernst van deze te bepalen en hem de 
daartoe geindiceerde hulp te bieden. In het eerste geval zal de G.R. in 
zijn relatie met de kliënt de erkenning en respectering van diens per-
soonlijke verantwoordelijkheid voorop stellen en benadrukken. In hei 
tweede geval zal de G.R. zich voor de vraag geplaatst zien of en in hoe-
verre hij de kliënt mag zien als iemand die de verantwoordelijkheid voor 
zijn handelen kán dragen. Is de G.R. hier onzeker over, dan kan tegelijk 
de vraag opduiken of hij zich wel kompetent en gerechtigd voelt om als 
hulpverlener de verantwoordelijkheid alleen en volledig te dragen. De 
G.R. kan dan overwegen of (en zo ja in welke vorm en wanneer) hij een 
"deskundige" moet raadplegen (konsultatie) of inschakelen. Maar daarmee 
laadt hij evenzeer een zekere verantwoordelijkheid op zich (want het zou 
kunnen zijn dat als de kliënt voelt of merkt dat de G.R. hem niet 
serieus neemt in zijn persoonlijke verantwoordelijkheid ofwel merkt dat 
de G.R. een derde in zijn vertrouwensrelatie wil betrekken - laat staan 
een psychiater: - dit leidt tot een verbreking van de relatie door de 
kliënt, mogelijk zelfs gepaard gaande met een versterking van zijn zelf-
dodingsvoornemens). 
In het eerste geval echter, kan niet ontkend worden dat ook hier de G.R. 
een grote verantwoordelijkheid op zich neemt als hij er zonder meer van 
uitgaat dat de kliënt de volledige verantwoordelijkheid voor diens han-
delen toekomt. Want bij een dergelijke opstelling zou hij wellicht kunnen 
voorbijgaan aan het bestaan van bepaalde psychische stoornissen, die mo-
gelijk behandelbaar zijn, maar nu onbehandeld blijven. 
Een en ander houdt m.i. voor de G.R. het volgende in. In de eerste plaats 
wordt duidelijk dat de G.R. in kontakten met klignten met zelfdodings-
gedrag - ook al gaat hij uit van het recht op zelfbeschikking van de 
kliënt - m.i. niet ontkomt aan de noodzaak zich de vraag te stellen of 
en in hoeverre de kliënt de volle verantwoordelijkheid voor zijn hande-
len toekomt• in samenhang met de vraag of de kliënt al dan niet een be-
handeling door "deskundigen" behoeft. In de tweede plaats is het duide-
lijk dat de G.R. altijd een zekere verantwoordelijkheid op zich neemt die 
onontkoombaar is en die de G.R. zich steeds terdege moet realiseren. 
In de derde plaats zou gesteld kunnen worden dat deze verantwoordelijk-
heid van de G.R. met zich meebrengt dat deze bij kliënten met zelfdo-
dingsgedrag altijd tot een zekere oordeelsvorming dient te komen ter-
zake van de totale psychische toestand van de kliënt met het oog op de 
vraag of er niet sprake is van een of andere psychische stoornis waal. 
voor de kliënt behandeld moet worden. (Dit betekent dat (1,,  
maken heeft met klianten met zelfdodingsgedrag, wel bepa“ 	 ‘Jet 
weten omtrent psychische stoornissen en geestesziekten welke 	zelf-
dodingsgedrag gepaard kunnen gaan.) Niet kan worden ontkend dat hier-
door iets "dubbels" ontstaat in de verhouding van de G.R. t.o.v. de 
kliënt, in zoverre de subjectieve invoeling en de persoonlijke solida-
riteit van de G.R. t.a.v. de kli.ént nu aangevuld en enigermate begrensd 
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- maar daarom nog niet opgeheven - gaat worden door iets van een objec-
tieve houding. Het grootste probleem hierbij ligt niet zozeer in de 
vraag hoe de G.R. deze "dubbelheid" voor zichzelf realiseert en han-
teert, maar in het relationele vlak voorzover het resultaat van deze 
beoordeling vaak heel behoedzaam moet worden gehanteerd in het gesprek 
met de kliënt. 
Tot zover deze aantekeningen m.b.t. wat we de "grondhouding" van de 
G.R. hebben genoemd. 

2. De basishouding van de G.R. t.o.v. de kliënt  

Voor wat betreft de basishouding van de G.R. t.o.v. de kliënt komt het 
mij voor dat de raadsman vooreerst veel profijt kan hebben van de uit-
gangspunten en methodiek van de zgn. non-directieve counseling van Carl 
Rogers. Het gaat erom dat je de ander, zoals hij is en op je over komt, 
onvoorwaardelijk accepteert als mens, dat je hem volstrekt serieus neemt 
in zijn hele gedrag en in al zijn uitingen. Van belang is dat je de an-
der laat voelen dat je op dit moment helemaal voor hem beschikbaar bent, 
dat je náást hem staat en solidair met hem wilt zijn. Je laat voelen dat 
je persoonlijk sterk bij hem betrokken bent, dat je geheel voor hem open 
staat en bereid bent te luisteren naar wat hij wil zeggen of uiten. Je 
laat voelen dat je een warme interesse hebt in zijn persoon en wat hem 
op dit moment bezighoudt en beroert. 
De kliënt moet het gevoel krijgen dat er een sfeer is van warmte en ac-
ceptatie, dat de ander hem de ruimte biedt om zich te uiten en dat hij 
aan die ander kwijt kan wat hem hoog zit, waar hij mee worstelt of wat 
hem beangstigt. Hij moet ervaren dat wat hij vertelt door de ander wordt 
aanvaard en begrepen en dat het bij die ander veilig is. 
Het gaat er primair om dat de kliënt zich kan uiten en dat de raadsman 
er op een open en onbevooroordeelde manier naar luistert en wel zodanig 
dat de kliënt hij de ander aanvaarding, warmte en begrip ontmoet. 
De raadsman zal er goed aan ,iaen, zeker zolang de kliënt zelf zich wil 
uiten, om niet zelf al teveel te vragen of te vertellen. Vaak hdeft de 
raadsman niet zoveel uit zichzelf te vragen of te vertellen; als de 
kliënt het gevoel heeft dat er serieus naar hem geluisterd wordt en de 
ander moeite doet hem te begrijpen, wil hij wel verder kenbaar maken wat 
hem bezighoudt. Het is gewenst dat de raadsman af en toe laat merken dat 
hij (goed) geluisterd heeft door in eigen woorden weer te geven wat de 
kliënt heeft gezegd, niet louter de zakelijke inhoud ervan, maar vooral 
wat de kliënt erbij aan gevoelens tot uitdrukking bracht (zgn. "spiege-
len"). Hij checkt daarbij tevens vc,)or zichzelf al Cd hij de ander goed 
verstaan en begrepen heeft. Bij deze methodiek onthoudt de raadsman zich 
van het geven van kommentaar of het geven van een eigen oordeel over of 
visie op de situatie. Evenmin zal hij proberen om de problemen, zorgen, 
twijfels of angsten waar de kliënt over sprak, te gaan bagatelliseren 
door bijv. te zeggen dat het "allemaal wel mee zal vallen". Even scha-
delijk voor het ontstaan van een vertrouwensrelatie met de kliënt is 
het als de raadsman zou gaan moraliseren. Als het duidelijk is dat de 
kliënt zijn momentele levenssituatie als uitzichtloos ziet, zal de 
raadsman hem niet erop gaan wijzen dat er nog zoveel positieve dingen 
in het leven zijn. Maar ook zal de raadsman er goed aan doen in zijn 
eigen reakties niet de gevoelens van de kliënt te overtrekken of dra-
matiseren door bijv. uit te roepen dat hij het allemaal ook zo "ver-
schrikkelijk" en "ellendig" vindt. Wel mag hij t.o.v. de kliënt tot 
uitdrukking brengen wat diens verhaal of gedrag bij hem zelf aan ge-
voelens oproept, wat het hèm "doet". 
Als de kliënt bepaalde gedachten rond zelfdoding tot uitdrukking brengt, 
zal de G.R. er goed aan doen zijn rust en zelfvertrouwen te bewaren en 
niet opeens geëmotioneerd te reageren. Het kan een precair moment zijn 
en de kliënt zelf kan er moeite mee gehad hebben om het onder woorden 
te brengen. Het kan voorkomen dat juist op dat moment de reaktie en hou-
ding van de G.R. voor hem van groot belang zijn en dat hij daar erg op 
let. In elk geval zal de raadsman bijzonder attent moeten zijn op zijn 
eigen (verbale en non-verbale) gedrag als de kliënt bijv. op zeker 
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moment zegt dat het leven voor hem niet meer zinvol is en hij er maar 
beter een eind aan kan maken. Tegelijk moet de raadsman ook erg attent 
zijn op de kliënt en hem laten voelen dat hij ook op dát moment soli-
dair met hem is en blijft. 
Van de wijze waarop de raadsman zich gedraagt, hangt veel af voor de 
verdere gang van zaken in de onderlinge relatie. Merkt de kliënt dat de 
raadsman schrikt of hoe dan ook kennelijk even uit balans raakt, dan 
zou dat tot gevolg kunnen hebben dat de kliënt ofwel dit soort gedach-
ten terugneemt of er verder het zwijgen toe doet. Laat de raadsman iets 
van een zekere terughoudendheid of reserve in zijn reaktie merken, dan 
zou de kliënt het gevoel kunnen krijgen dat de ander zijn gedachten af-
keurt. In beide gevallen zou dit tot gevolg kunnen hebben dat de kliënt 
er verder maar het zwijgen toe doet of althans zijn gedachten m.b.t. 
zelfdoding verder maar voor zich houdt. 
Aan de andere kant zal de raadsman ervoor moeten waken, al te snel en 
al te nadrukkelijk in zijn houding tot uitdrukking te brengen dat hij 
de kliënt zo graag wil "helpen", bijv. door hem te gaan vertellen wat 
de kliënt nu het beste kan gaan doen of nalaten of wat er allemaal -
naar de mening van de raadsman - zou moeten gebeuren aan of met de 
kliënt. De kliënt kan dan het gevoel krijgen eigenlijk niet serieus 
genomen te worden. Misschien weet hij bovendien zelf (nog) niet of hij 
wel geholpen kán worden of geholpen wil worden. De raadsman zal er 
attent op moeten zijn wat de kliënt van hem verwacht of wenst, zal dat 
duidelijk moeten krijgen, moeten respecteren en er zich op richten. 
06k als dan duidelijk wordt dat de kliënt geen hulp, geen interventie 
wil, maar alleen een mens met wie hij kan praten. 
Overigens kunnen mensen gedachten of voornemens e.d. m.b.t. zelfdoding 
op heel verschillende wijzen tot uitdrukking brengen. De kliënt kan 
bijv. heel kalm zijn en zijn voornemen tot zelfdoding op een welover-
wogen manier kenbaar maken. Een ander kan daarentegen heel geëmotio-
neerd en wanhopig zijn en in radeloosheid uitroepen dat hij er een eind 
aan gaat maken. Gedachten aan zelfdoding kunnen in een gesprek naar 
voren komen als vorbijgaande invallen, die niet serieus gemeend zijn, 
maar waarmee de kliënt t.o.v. de hulpverlener wil benadrukken hoe uit-
zichtloos hij zijn situatie ervaart, maar ook als provocatie naar de 
hulpverlener. Er k,in mee gedreigd worden; er kan agressie jegens zich-
zelf ofwel verbittLring en boosheid t.o.v. anderen in doorklinken etc. 
etc 
De G.R. zal met deze mogelijkheden rekening moeten houden en er enigs-
zins op voorbereid zijn. De G.R. zou zich de vraag kunnen stellen hoe 
hij zelf in dit soort situaties zou reageren en handelen. 
Als je bijv. te maken hebt met iemand die jou op een kalme wijze mee-
deelt dat hij tot de konklusie is gekomen dat hij er maar beter een 
eind aan kan maken, hoe verhoud je je dan tot zo iemand? Is het mis-
schien zo dat, als nensen op een blijkbaar doordachte manier tot zo'n 
besluit zijn gekom a, je dan vindt dat dan zelfdoding ook (of misschita 
juist alleen dan) crechtvaardigd is? Ga je er in je relatie met de 
kliënt dan vanuit, dat als de ander zo'n duidelijke beslissing heeft 
genomen, daar niet (meer) over te praten valt? Dat je eigenlijk in 
zulke gevallen nitt meer hoeft te helpen of kan helpen? Wat doe je dan? 
Toch moet je je al raadsman/vrouw ook weer niet te gauw laten imponeren 
door de stelligheid waarmee iemand een dergelijke uitspraak doet en er 
ook niet te gauw ch konklusie aan verbinden dat de kliënt een onwrikbaar 
besluit heeft genomen. Het kan nl. best zijn dat deze nog geenszins over 
al zijn twijfels heen is en nog helemaal niet met zijn geweten in het 
reine is, maar dat hij probeert deze te overstemmen door een besluit in 
éán richting te nemen. Ook hier moet de G.R. weer erg behoedzaam te wkli 
gaan: hij zal wel ia gesprek met de kliënt blijven, maar moet voorkomin 
de indruk te wekken dat hij hem van zijn besluit af wil brengen. Steeds, 
moet het besluit al> zodanig wel gerespecteerd worden, maar je moet de 
ander er ook niet per se op vastpinnen. 
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3. Enkele andere algemene vraagpunten bij de hulpverlening  

Hulpverlenen is en blijft steeds mede een gevoelig zijn voor, een aftas-
ten en bespreekbaar maken van de verwachtingen, 1,ensen en gevoelens die 
de kliënt naar jou als hulpverlener èn als mens h2eft. Dat geldt ook 
t.a.v. de aard en wijze waarop de hulpverlener zijn rol als hulpverle-
ner waar maakt en de aard en wijze van de hulp die deze biedt. 
Het is zinnig dat de hulpverlener, i.c. de G.R., zich bij zichzelf af-
vraagt hoe hij zich als hulpverlener ziet, wat hij denkt zelf als G.R. 
aan mensen in nood te kannen en te mógen bieden. Hoe wil je, denk je, 
mensen te helpen die het leven niet meer zien zitten en overwegen of 
besluiten dit te beëindigen? Hoe zou je de doelstelling(en) willen for-
muleren waarop de hulp die je als G.R. kan en lált bieden aan dergelijke 
kliënten, gericht moet zijn (bijv. mede-menselijke solidariteit, verhel-
dering van de levenssituatie, mensen tot leversaanvaarding brengen, 
iemand helpen door een moeilijke tijd heen te komen, iemand "tot andere 
gedachten brengen", etc. etc.)? Wat heb je hen juist als G.R. te bieden 
(in onderscheid van andere hulpverleners)? 
Vind je dat humanistische raadslieden in principieel opzicht wel of niet 
kompetent zijn om met dit soort kliënten om te gaan? Zijn zij ook prak-
tisch te helpen'? Zo niet, wat ontbreekt er dan aan en hoe is dat te ver-
helpen (scholing, training, kennis etc.)? Vind je dat iedere (vrijwillig) 
G.R. in staat moet zijn om ook deze mensen te helpen of vind je dat je 
daarvoor wel een speciale training of opleiding e:d. moet hebben gehad? 
Zo ja, waaraan denk je dan? Vind je het al dan niet nodig om voor de 
raadslieden te komen tot bepaalde onderlinge afspraken t.b.v. het prak-
tische werk, hetzij in de zin van bepaalde algemene richtlijnen (bijv. 
t.a.v. methodiek, inzake doorverwijzen, konsultatie, intervisie, bege-
leiding e.d.), hetzij in de zin van bepaalde ethische uitgangspunten 
(met het oog op of ter aanvulling van de beroepscode voor raadslieden), 
hetzij anderszins? 
Hoever kan en mag de eigen verantwoordelijkheid van de G.R. gaan? Hoe-
ver kunnen en mogen raadslieden gaan bij het bieden van daadwerkelijke 
hulp als mensen hun voornemen tot zelfdoding willen uitvoeren en dit 
misschien van jou verwachten of verlangen? Hoe moet je handelen als 
een kliënt jou in vertrouwen en op voorwaarde van strikte geheimhou-
ding vertelt dat hij van plan is zich van het leven te beroven? In • 
welke gevallen, op welk moment en op welke wijze betrek je anderen -
bijv. "deskundigen" of andere hulpverleners - in je relatie met de 
kliënt (en aan welke hulpverleners denk je dan)? 
Het zijn meer vragen dan antwoorden, maar m.i. zijn het wel vragen die 
waard zijn dat elke raadsman of raadsvrouw er zich voor zichzelf en in  
breder verband mee bezighoudt. 

mededeling: 

De finHneiën van Ont-moeten-oude stijl moeten afge-
rond worden. Maakt u dus geen abonnementsgeld meer 
over, eventuoel al overgemaakt geld zal worden gere-
touneerd. Allo abonng's krijgen een gratis proefnummer 
van het nieuwe blad, zo gauw datNerschenen is, en 
kunnen dan beuluiten er al dan niet abonnévan te worden. 
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