
'. . ...~.. r .B'Il\Llri;Hi~l J
_ ~- ! Van. A'th V:irl 'Wl~{kskade:la i~j'..

l1Nl~fRSlrF;(r ~ '.3512 V~ Ut~ht

.uMÀ~~~TlEK ~ Tel~ ~Jol239 ot Q9 ~.

;:.,.,' .., '.-:; I

I':

Beslissingen rond het levenseinde:
de marges van de twijfel



REKENSCHAP is een uitgave van de
Humanistische Stichting Socrates
Postbus 114 3500AC Utrecht
(030)318145

Redactie
dr. C. van BaaIen
prof. dl. J. de Beus (hoofdredacteur)
drs. R. Koning
drs. E. Jacobs
drs. M. Janssen Groesbeek
drs. A. Nieuwland
dr. M. Prins
prof. dr. R. Tielman

Redactieondersteuning
drs. G. van Dijk
drs. A. Hielkema

Vormgeving
drs. E.I. van Himbergen

Druk
Boom Pers Drukkerijen bv, Meppel

REKENSCHAP verschijnt vier maal per
jaar.
Het abonnement loopt van I januari tot en
met 31 december.
Abonnementsprijs f 50,-
(studenten f 45,-).
Losse nummers f 14,-.
Voor betaling van abonnementsgelden:
postgiro 582293 ten name van
Humanisfische Stichting Socrates,
Utrecht.

ISSN 0034-3749

@ Humanistische Stichting Socrates.
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd enJof openbaar gemaakt door
middel van druk. fotokopie, microfilm of op
welke andere wijze dan ook, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de
uitgever.

Humanistische Stichting Socrates
De Humanistische Stichting Socrates is een werk stichting van het Humanistisch
Verbond.

Zij stelt zich ten doel:
- de doordenking van de wetenschappelijke en culturele achtergrond van het
moderne humanisme te bevorderen,
- de mogelijkheden te scheppen voor een uitwisseling van gedachten omtrent de
fundamentele vragen waarvoor het humanisme geplaatst wordt en
...;.door publicaties op wetenschappelijk niveau het moderne humanisme te verdiepen
en te verbreiden.

Vormen van deelneming:
- donateur: een donatie van ten minste f 35,- per jaar ter ondersteuning van de
bijzondere leerstoelen.
- contribuant: de contributie bedraagt ten minste f 17,50per jaar.
Donateurs worden tevens als contribuanten beschouwd.

Betalingen van donaties en contributies op postgiro 582293 ten name van
Humanistische Stichting Socrates, Utrecht.

Postbus 114 3500AC Utrecht (030)318145



jaargang 41. december 1994,nr. 4

BESLISSINGEN ROND HET LEVENSEINDE:DE MARGES VAN DE TWIJFEL

G. van Dijk

R. Kremer

M. Cornelisse

A. van Dantzig

G. den Hartogh

H. Drion

T.A.M. te Braake

E. Berkhout-Dhont

G. van Dijk

En verder:

R. Koning

N. Wilterdink e.a.

Ten geleide 194

Hulp bij zelfdoding in historisch perspectief 196

Hulp bij zelfdoding. Een overzicht 201

Euthanasie bij getraumatiseerden 206

Over de knechtelijke wil. Hulp bij zelfdoding bij
psychiatrische patiënten 211

Zelfdoding bij oude mensen: een speciale
problematiek? 215

Een stap verder: de 'pil van Drion' in juridisch
perspectief 217

Levensbeëindiging bij minderjarigen 225

Nederland verketterd en heilig verklaard. Verslag van
een euthanasieconferentie 231

De fratsen van een pythia. Over het literaire werk van
Renate Dorrestein 238

Boeken 246

193



Tengeleide

In de Humanist van oktober 1993 eindigt de ethi-
cus Ron Berghmans zijn artikel over hulp bij zelf-
doding met de woorden: 'Als de hulpvrager soms
het voordeel van de twijfel krijgt - en mijns in-
ziens moet krijgen - is dat niet omdat we het zo
zeker weten, maar omdat we, met de rug tegen de
muur staand, hem of haar niet willen overleveren
aan onze onzekerheden. Het enige wat ons rest is
de marge van twijfel zo klein mogelijk houden.'

In dit nummer van Rekenschap staan deze mar-
ges van de twijfel centraal. De meeste mensen in
Nederland beschouwen tegenwoordig euthanasie
en hulp bij zelfdoding onder bepaalde omstan-
digheden als een moreel aanvaardbare mogelijk-
heid. Over wanneer deze omstandigheden zich
voordoen zijn de meningen echter verdeeld. Dat
euthanasie bij een terminale aidspatiënt ge-
rechtvaardigd is, zal op niet veel tegenstand meer
stuiten. Moeilijker wordt het echter als het gaat
om depressieve mensen, psychiatrische patiën-
ten, of ouderen.

Na de recente uitspraak van de Hoge Raad, die
psychiater Chabot geen straf oplegde nadat hij
een vrouw aan de middelen had geholpen om een
eind aan haar leven te maken, lijkt voor de rech-
terlijke macht ook lijden dat niet veroorzaakt
wordt door een somatische ziekte, hulp bij zelfdo-
ding te kunnen rechtvaardigen. Om de marges
van de twijfel zo klein mogelijk te houden, heeft
de Hoge Raad echter gesteld dat een onderzoek
door een tweede psychiater altijd geboden is.

Sommigen - zoals de Geneeskundige Hoofd-
inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid-
willen de marges veel kleiner houden, zodat er
geen vergissingen kunnen plaatsvinden. Daar-
mee nemen ze voor lief dat sommigen met een on-
draaglijk lijden verder zullen moeten leven. An-
deren zouden graag de marges veel ruimer willen
maken (de sleutel moet van de medicijnkast!),
daarmee voor lief nemend dat er zo nu en dan ie-
mand hulp bij zelfdoding zal krijgen, terwijl le-
venshulp daar meer op zijn plaats was geweest.

Binnen de discussie over euthanasie en hulp bij
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zelfdoding is het belangrijk verschillende groe-
pen hulpvragers te onderscheiden. De problema-
tiek van terminale patiënten vraagt immers om
andere afwegingen en zorgvuldigheidscriteria
dan die van psychiatrische patiënten. In dit num-
mer van Rekenschap is dit onderscheid dan ook
terug te vinden. Naast de overzichtsartikelen van
Kremer, Comelisse en Van Dijk gaan de overige
auteurs in op een specifieke groep hulpvragers.
Deels zijn de artikelen (bewerkte) lezingen die op
een studiemiddag van het Humanistisch Verbond
rond hulp bij zelfdoding in juni 1994 werden ge-
houden.

De problematiek van hulp bij zelfdoding is van
alle tijden. Rico Kremer laat zien dat de mate
waarin zelfdoding en hulp daarbij door de samen-
leving werden geaccepteerd door de geschiedenis
heen sterk wisselt. Zo heerste onder de joden in
oudtestamentische tijden een acceptatie van zelf-
doding wanneer er sprake was van vervolging of
een te verwachten gruwelijker dood, maar wer-
den andere redenen voor zelfdoding moreel ver-
werpelijk bevonden. Ook de Grieken in de klas-
sieke oudheid maakten een onderscheid tussen
gerechtvaardigde zelfdoding en de zelfdoding die
werd gezien als 'onmannelijke zwakheid'.

Martine Comelisse geeft een overzichtsschets
van de Nederlandse situatie rond hulp bij zelfdo-
ding. Zelfdoding komt het meest voor in psychia-
trische instellingen, en bij oudere mannen die ge-
scheiden of weduwnaar zijn.

Vaak gaan achter de vraag om de dood andere
vragen schuil. Psychiater Dries van Dantzig laat
zien dat euthanasie altijd tweede keus is: liever
zouden we de eeuwige jeugd hebben of een ander
bestaan leiden. De taak van de psychiater is dan
ook om te onderzoeken wat die eerste keus is, en
of de hulpvrager die keus terecht als onhaalbaar
beschouwt. Vaak blijkt in een dergelijk gesprek
dat er betere middelen zijn om het lijden te ver-
zachten of op te heffen dan de gevraagde dood.
Euthanasie of hulp bij zelfdoding zijn dan ook al-
leen maar laatste redmiddelen, maar wel redmid-



delen die een gewone plaats in de gezondheids-
zorg zouden moeten hebben.
De hierboven aangehaalde 'marges van de

twijfel' zijn extra problematisch wanneer de
hulpvrager een psychiatrische patiënt is. In 'nor-
male' gevallen kan euthanasie alleen ge-
rechtvaardigd zijn als de betrokkene uit vrije wil
om levensbeëindiging vraagt. Hoe kunnen we
van een psychiatrische patiënt zeggen dat er spra-
ke is van een vrije wilsuiting? Govert den Har-
togh laat zien dat de beslissing om hulp bij zelfdo-
ding te verlenen nooit alleen gebaseerd kan zijn
op het recht op zelfbeschikking. Zelfbeschikking
is wel een noodzakelijke, maar niet een voldoen-
de voorwaarde om tot hulp bij zelfdoding te ko-
men. De betreffende arts moet er ook werkelijk
van overtuigd zijn dat de zelfdoding inderdaad in
het belang van de patiënt is. Het begrip 'barmhar-
tigheid' speelt daarbij een belangrijke rol.
Huib Drion en Trees te Braake gaan het debat

aan over het idee om aan oude mensen de midde-
len ter beschikking te stellen waarmee ze een ein-
de aan hun leven kunnen maken. Drion wijst erop
dat dergelijke middelen vooral 'ter geruststel-
ling' zullen zijn en dat ze waarschijnlijk maar zel-

den zullen worden gebruikt. Te Braake laat echter
zien dat invoering van de voorstellen van Drion
één van de basisbeginselen van de Nederlandse
rechtsstaat aantast: die van de gelijke bescherm-
waardigheid van ieders leven.
Ook bij minderjarigen doet zich de vraag naar

euthanasie en hulp bij zelfdoding voor, al komt
bij deze groep de vraag meestal voort uit een ter-
minale ziekte. Els Berkhout-Dhont toont de di-
lemma's die zich in dergelijke gevallen voor-
doen. Wat als ouders en kind het niet met elkaar
eens zijn?
In het buitenland vindt euthanasie natuurlijk

ook plaats, al is het daar wettelijk verboden. De
problemen waar buitenlandse euthanasievereni-
gingen voor staan worden geschetst door Gert van
Dijk, die een internationale euthanasieconferen-
tie in Bath bezocht. In Amerika blijken work-
shops ter demonstratie van de plastic zak gehou-
den te worden, en in Japan wil men graag dat dok-
ters eindelijk eens gaan vertellen wat de patiënt
feitelijk mankeert.

Gert van Dijk
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Hulp bij zelfdoding in
historisch perspectief
RieD Kremer

Wanneer men de geschiedenis van welke cultuur dan ook bekijkt, valt op
dat zich in het overal herhalend patroon van geboorte, paren en sterven
het fenomeen Zelfdoding voordoet. Als we geschiedenis beschouwen als
de vormende aanleiding voor onze hedendaagse opvattingen en
gebruiken, is het interessant te bezien hoe dit vormende proces verlopen
is. Zonder deze historische kennis is het onmogelijk de hedendaagse
visies op Zelfdoding en hulp bij zelfdoding te beoordelen. In dit artikel
wordt getracht te bezien hoe men vroeger tegen hulp bij Zelfdoding
aankeek.

De geschiedenis van hulp bij zelfdoding is een
diffuus onderwerp; er bestaan slechts een paar
voorbeelden van duidelijke (en openlijke) hulp
bij zelfdoding, die hieronder beschreven worden.
Om een beeld te krijgen van de houding ten op-
zichte van hulp bij zelfdoding zal gekeken moe-
ten worden naar de moraal rond het fenomeen
zelfdoding. Op basis daarvan is het mogelijk een
beeld te schetsen van de opvattingen over hulp bij
zelfdoding in verschillende tijden.
De moraal rond zelfdoding bestaat uit verschil-

lende gradaties van acceptatie, waarmee tevens
het taboe op zelfdoding staat of valt. Volgens
Bayet kan de mate van acceptatie grofweg inge-
deeld worden in een 'morale nuancée' en een
'morale simple'.1 In culturen en tijden waarin een
'morale nuancée' geldt staat men onverschillig of
zelfs tolerant tegenover bepaalde aanleidingen
tot een zelfverkozen dood; bij een overheersende
'morale simpie' wordt zelfdoding vrijwel geheel
afgewezen en veroordeeld. We mogen aannemen
dat op vergelijkbare wijze hulp bij zelfdoding ten
tijde van een 'morale nuancée' eerder acceptabel
moet zijn geweest dan in tijden waarin een 'mora-
le simpie' gold. Het vinden van voorbeelden van
dergelijke hulp in tijden waarin een 'morale sim-
ple' gold is echter bijzonder moeilijk. We zijn
daarvoor aangewezen op bronnen die deze mo-
raal steunen en dus hulp bij zelfdoding net als de
daad zelf afwijzen. In tijden waarin een 'morale
nuancée' heerste zou men misschien ook een ac-
ceptatie van hulp bij zelfdoding verwachten. Er
zijn daarvan wel voorbeelden bekend, maar te
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weinig om dit als regel te kunnen bevestigen.
Een probleem waar we ook op stuiten is de in-

vulling van het begrip 'hulp'. Een nauwkeurige
definiëring van hulp bij zelfdoding is daarom van
belang: 'Wanneer een persoon opzettelijke han-
delingen uitvoert jegens een andere persoon op
diens verzoek, waardoor het deze laatste moge-
lijk wordt en hij/zij ertoe overgaat de door hem/
haar tevoren genomen beslissing zelf het eigen le-
ven te beëindigen uit te voeren op de door hem/
haar gewenste en bedoelde wijze, noemen we dat
hulp bij suïcide'. 2 Belangrijk is dus de intentie
van degene die hulp verleent om een ander vrij-
willig te laten sterven. Het probleem waar we hier
op stuiten is de aanwezigheid van deze intentie en
de mate van vrijwilligheid die zo moeilijk te ach-
terhalen zijn uit verhalen van voorbije tijden. Bij
de begrafenis van een aantal Egyptische farao's
werden bijvoorbeeld slaven vermoedelijk ter
dood gebracht om hun van dienst te kunnen zijn
aan gene zijde.3 De intentie om de slaven te doden
zal zeker aanwezig geweest zijn bij degene die de
gifbeker aanreikte of met het zwaard toesloeg,
maar de vrijwilligheid van de slaven? Toch is het
ook in dit geval niet ondenkbaar dat de overtui-
ging van een beter leven na de dood, tezamen met
de slechte perspectieven van de levende slaaf na
de dood van zijn meester, hem deed kiezen voor
de dood, ook als hij had kunnen kiezen om te blij-
ven leven.
Aan de hand van de definitie van hulp bij zelf-

doding en de begrippen 'morale nuancée' en 'mo-
rale simpie' kan een globaal beeld gevormd wor-



den van de mate van acceptatie van hulp bij zelf-
doding in tijden die in meer of mindere mate van
invloed zijn geweest op ons hedendaagse denken.

Joden
'Want alles is ijdelheid, alles gaat naar één plaats,
alles is geworden uit stof en alles keert weder tot
stof' (Prediker).

Volgens Speijer heerste er onder de joden in oud-
testamentische tijden een zekere acceptatie ten
aanzien van zelfdoding.4 Vooral wanneer het
erom ging vervolging te voorkomen of de vijand
een laatste slag toe te brengen tonen de geschrif-
ten geen spoor van afkeuring. Simson krijgt bij-
voorbeeld zijn kracht terug van God om zich op
de Filistijnen te wreken en komt welbewust om
bij zijn laatste actie.5 Twee gevallen wijzen op
hulp bij de zelfverkozen dood. Saul6 verzoekt zijn
wapendrager hem te doorsteken om niet door de
pijlen van vijandelijke boogschutters doorzeefd
te worden; de wapendrager geeft daaraan gehoor
en merkt op: 'want ik begreep, dat hij, na eenmaal
gevallen te zijn, toch niet in leven zou blijven'. 7

Interessant is het feit dat zowel de dood van Sim-
son als de dood van Saul door de oudtestamenti-
sche schrijvers beschouwd werd als de wil van
God. Kennelijk maakt God gebruik van het mid-
del van de zelfverkozen dood en verleent daar-
voor indirect hulp. Het tweede geval van hulp bij
zelfdoding in de bijbel is Abimelek, wiens sche-
del verbrijzelde toen een vrouw een bovenste mo-
lensteen op zijn hoofd gooide.8 Zijn dienaar door-
stak hem op zijn verzoek, omdat Abimelek het als
schande beschouwde door de hand van een vrouw
gedood te worden. De auteur toont zich begrip-
vol.
Ook gedachten over zelfdoding worden niet af-

gewezen of veroordeeld. Jona, die zichzelfliever
om het leven brengt dan een goddelijke opdracht
te vervullen, krijgt geen verwijt over zijn doods-
wens; God vraagt hem enkel of zijn geklaag wel
terecht is.9 Na-bijbelse geschriften met betrek-
king tot begrafenisvoorschriften maken duidelijk
dat zelfdodingen om een andere reden dan om aan
een meer gruwelijke dood of aan een vijandelijke
hand te ontsnappen wel in de taboesfeer lagen, al
kreeg de zelfdoder wel het voordeel van de twijfel
dat het een ongeluk betrof. 10Als het een overdui-
delijke zelfdoding betrof, bleef een officiële be-

grafenis achterwege. Hulp bij zelfdoding in ge-
vallen van vervolging of een te verwachten meer
gruwelijke dood werd onder de joden geaccep-
teerd; in alle andere gevallen stuitte het op verge-
lijkbare taboes als de zelfdoding zelf. Zowel ten
aanzien van zelfdoding als de hulp daarbij was er
dus sprake van een 'morale nuancée'.

Grieken
'Mori Iicet cui vivere non placet' (Cynici).

In de klassieke Griekse literatuur is zelfdoding
een geliefd thema (Hero en Leander, Paris en Oe-
none). Zelfdoding wordt daarin gezien als een tra-
gisch einde aan een tragisch leven; een veroorde-
ling blijft achterwege. Bij de Griekse filosofen
ziet men een geleidelijke ontwikkeling van een
lichte afwijzing naar een vrijwel volledige accep-
tatie van zelfdoding. Socrates meende nog dat
zelfdoding niet gepast was omdat de menselijke
ziel, die gevangene was van het lichaam, slechts
door de Godheid bevrijd mocht worden. Ook Pla-
to verwoordt zich in die zin, met dien verstande
dat zelfdoding in opdracht van de staat of om een
gruwelijk lot, bittere armoede of schande te voor-
komen wel toegestaan is. Alle andere redenen
vloeien voort uit een 'onmannelijke zwakheid'.
In het Athene van Plato werden deze zelfdoders
buiten de stad op een eenzame plek begraven, de
hand waarmee de daad voltrokken was werd van
het lichaam gescheiden en elders begraven. Aris-
toteles wijst zelfdoding volledig af als zijnde een
zwakheid.
In latere tijden oordeelden de Cynici, epicu-

reërs en stoïcijnen bijzonder mild over zelfdo-
ding, waarbij centraal stond dat men een einde
aan het leven kon makè'n als men het niet meer de
moeite waard achtte te blijven leven. De rationele
benadering van zelfdoding, waar sommigen
schijnbaar emotieloos toe overgingen, stond hulp
bij zelfdoding dan ook niet in de weg. Eén van de
belangrijkste voorbeelden van hulp bij zelfdo-
ding in de geschiedenis is daarom te vinden in de
Griekse nederzettingen Marseille en Keos, waar
men de gewoonte kende om met behulp van de
gifbeker zichzelf te doden.ll De stadsbestuurders
stelden dit gif beschikbaar aan degenen die kon-
den overtuigen in hun pleidooi voor de zelfverko-
zen dood. Acceptabele redenen die konden over-
tuigen waren ongeneeslijke ziekte, ouderdom,
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ondraaglijk verdriet of ongeluk. Men kan stellen
dat het Griekse denken zich kenmerkte door een
groeiende 'morale nuancée' (uitzonderingen
daargelaten), zowel ten aanzien van zelfdoding
als de hulp daarbij.

Romeinen
'Het leven is een kleed, dat men moet afleggen,
als het niet meer past' (Epigrammen van Marta-
lis).

Ook bij de Romeinen gold een 'morale nuancée';
zelfdoding werd geaccepteerd als een welover-
wogen zorgvuldige zelfbestemming, die een be-
vestiging was van de wijze waarop iemand had
geleefd. Van Seneca is bijvoorbeeld de uitspraak:
'Wie het vervelend vindt om nog langer te lopen
in de tredmolen van het leven ... hij dode zich.
Behaagt u het leven, leef; zo niet, vertrek daar-
heen, vanwaar ge gekomen zijt'. 12 Seneca doodde
zichzelf om de wraak van Nero te ontlopen. Er
zijn legio voorbeelden van Romeinen die zichzelf
doodden, waardoor duidelijk wordt dat zelfdo-
ding lange tijd eerder een deugd dan een kwaad
was. Na de val van de republiek (eerste eeuw v.
Chr.) was het zelfs het toppunt van decadentie om
een zelfdoder met pracht en praal te begraven.
Slechts één aanleiding tot zelfdoding werd ver-
oordeeld, namelijk wanneer men een straf na een
misdrijf probeerde te ontlopen.
Zelfdoding door slaven betekende een verlies

aan zaakswaarde voor de eigenaar en daarom
werd er streng opgetreden bij (pogingen tot) zelf-
doding; een poging tot zelfdoding moest ook al-
tijd vermeld worden bij de koopovereenkomst.
De schade werd echter niet verhaald op de slaaf,
want 'ook slaven is het van nature uit geoorloofd
tegen hun eigen lichaam geweld aan te bren-
gen'. 13 Voor soldaten werd zelfdoding echter be-
schouwd als desertie en volgden de schande en de
confiscatie van het vermogen.
Het meest bekende voorbeeld van hulp bij zelf-

doding is de dood van Nero; hij stierf op verzoek
door het zwaard van een vrijgelatene. In hoeverre
ook andere zelfdodingen hulp hebben gekregen is
niet duidelijk; ten aanzien van zelfdoding gold
onder de burgers in elk geval een 'morale nuan-
cée'. Deze moraal stond hulp bij zelfdoding in elk
geval niet in de weg.
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Germanen
'Ik weet dat ik hing in de winderige boom
Negen nachten lang
Gewond door de speer, aan Odin gewijd,
Ik zelf aan mezelf' (Havamal).

Odin als opperste god van de oorlog werd ook
Heer van de Galg of de God van de Gehangenen
genoemd. 14 In het heilige woud bij Uppsala wer-
den mensen en dieren als offer aan hem opgehan-
gen aan de bomen. Ook van Odin zelf wordt ver-
haald dat hij zichzelf doodde als offer aan zichzelf
middels het zwaard. Het sterven van een natuur-
lijke dood werd door de Germanen gezien als laf-
heid. De gewelddadige dood en daarmee ook de
zelfdoding werden prijzenswaardig geacht en be-
loond met de toegang tot het Walhalla. Er is dui-
delijk sprake van een 'morale nuancée' ten aan-
zien van zelfdoding. Het is niet uitgesloten dat
ernstig zieke en gewonde mensen vanuit deze vi-
sie om het leven gebracht werden, wanneer zij
hiertoe zelf niet meer in staat waren. Hulp bij zelf-
doding in andere gevallen werd gezien als een on-
waardigheid, waarmee duidelijk wordt dat een
'morale nuancée' ten aanzien van zelfdoding nog
geen acceptatie van hulp bij zelfdoding hoeft te
betekenen. Andere oorspronkelijke volkeren van
Noordwest-Europa kenden vergelijkbare opvat-
tingen. Van de Keltische druïden is het religieuze
principe bekend dat de zelfdoder die een vriend in
de dood zou vergezellen, met hem in een andere
wereld zou wonen. Hieruit valt de bereidheid te
verklaren van knechten die zich om het leven
brachten om hun heer te vergezellen in de dood.

Vroeg christendom en Middeleeuwen
'Want niemand onzer leeft voor zichzelf, en nie-
mand sterft voor zichzelf; want als wij leven het is
voor de Here, en als wij sterven het is voor de
Here' (Paulus aan de Efeziërs).

De 'morale nuancée' van de joden, Grieken en
Romeinen werd niet overgenomen door de eerste
christenen, volgens Diekstra omdat zij voorna-
melijk ex-soldaten en slaven waren voor wie het
verbod op, respectievelijk de ontmoediging van
zelfdoding zich had ontwikkeld tot een 'morale
simpie' .15 Het is echter ook zeer waarschijnlijk
dat het vooruitzicht op de terugkeer van Christus
en de aantasting van de eenheid onder de christe-



nen door dit 'asociale' gedrag van grote invloed
waren op de moraal. In het Nieuwe Testament
komt zelfdoding maar één keer voor (Judas Iska-
riot), zonder dat er een reactie wordt gegeven op
de daad. Daarnaast maken bijbelteksten als hier-
boven geciteerd wel duidelijk dat er geen sprake
kon zijn van zelfbeschikking voor de christenen.
Er bestond echter een veelgebruikte uitweg. Al in
het vroege christendom werd opgemerkt dat de
kruisdood van Christus het karakter van een zelf-
verkozen dood droeg (Tertulianus); een offerbe-
reidheid die ook gevonden wordt bij de eerste
christelijke martelaars, die ter wille van het he-
melse heil hun leermeester wilden volgen mid-
dels een smartelijke dood. Hoewel hier niet letter-
lijk sprake is van hulp bij zelfdoding, resulteerde
de provocatieve houding van de vroege christe-
nen in een welbewuste dood door de hand van de
Romeinen. De leer van Augustinus, die op delen
van de christelijke kerk nog invloed heeft, wijst
zelfdoding af. De 'ketterse' beweging van de Do-
natisten, die een religieus fanatisme in martelaar-
schap aan de dag legden ten tijde van Augustinus,
heeft daar ongetwijfeld invloed op gehad. Rous-
seau heeft echter opgemerkt dat Augustinus zijn
argumenten niet ontleende aan de bijbel, maar
aan Plato's Phaedo: wie zich onttrok aan de god-
delijke wil, pleegde een zonde.16
Pas na zes eeuwen christendom kwam het eer-

ste uitdrukkelijke verbod op zelfdoding. De sanc-
ties die volgden op een zelfdoding waren het uit-
sluiten van een kerkelijke begrafenis, uitsluiting
uit het heil der kerk en daarmee eeuwige verdoe-
menis. Dit leidde eeuwenlang tot excessen rond-
om zelfdoders en hun nabestaanden. Zo wordt
verhaald over de wijze waarop de zelfdoder pos-
tuum bestraft werd door over het dode lichaam
schande af te roepen door het lijk bijvoorbeeld te
verbranden, te vierendelen of tentoon te stellen en
een officiële begrafenis te onthouden. Deze straf-
fen waren niet alleen als preventie bedoeld om
potentiële zelfdoders van hun plannen af te hou-
den, ze waren ook bedoeld om de levenden tegen
de 'onzuivere' geest van de zelfdoder te bescher-
men. De moraal strekte zich ook ten aanzien van
zelfdoding uit over deze en gene zijde.
De 'morale simpie' ten aanzien van zelfdoding

vindt men onder sommige christenen nog steeds
en is zeer waarschijnlijk op deze historie terug te
voeren. Samen met het taboe op zelfdoding lag en

ligt er daarmee ook een taboe op hulp bij zelfdo-
ding. Toch moet niet uitgesloten worden dat ook
in deze tijden soms barmhartigheid het won van
de officiële moraal.

16de en 17de eeuw
'Then is it sin to rush into the secret house of
death, ere death dare come to us?' (Shakespeare).

Tijdens de Renaissance veranderde de totale ver-
oordeling van zelfdoding in een mildere houding,
tenminste onder hen die hun opvattingen vrijuit
konden neerschrijven. Erasmus bijvoorbeeld
schreef in 1509 dat als alle mensen wijzen waren,
zij de dood zouden verkiezen boven het leven.J7
More schreef over Utopia (1516) dat de onge-
neeslijk zieke zowel van de overheid als van de
priester in de denkbeeldige staat de raad krijgt het
leven te ontvluchten, zonodig met hulp van der-
den, wanneer het ondraaglijk wordt. 18More stel-
de de toestemming van de priester wel als voor-
waarde; zonder deze was de zelfdoding onwaar-
dig en kreeg men geen officiële begrafenis. Wilde
More hierin de kerk tegemoet komen? In de ver-
halen van Shakespeare wordt het kerkelijke ge-
zag te kijk gezet in zijn houding ten opzichte van
zelfdoding, of blijven priesters neutraal (Romeo
en Ju/ia) en goede katholieken zelfs begripvol
(Cassio in Othel/o). Het kerkelijk gezag bleef
echter de gedachten van de gewone man en vrouw
beheersen. Een theoloog die getracht heeft de ker-
kelijke leer milder te stemmen, is John Donne,
deken van de St. Paul's in Londen. Hij schreef in
1628 een uitvoerige verdediging van de zelfdo-
ding. Pas na zijn (zelf)doding werd zijn boek ge-
publiceerd (1644); het is van invloed geweest op
veel denkers, onder wie Hume en Bacon. Deson-
danks bleef in veel Europese landen de 'morale
simpie' ten aanzien van zelfdoding gelden.

18de en 19de eeuw
'Es mag nun moralisch oder kärperlich sein; und
ich finde es ebenso wunderbar zu sagen: der
Mensch ist feige, der sich das Leben nimmt, als es
ungehärig wäre, den einen Feigen zu nennen, der
an einem bäsartigen Fieber stirbt' (Goethe).

De Verlichting is ook de tijd waarin verlichting
komt in het denken over zelfdoding. Met name
het feit dat zelfdoding voortkomt uit een (gees-
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tes)ziekte wint terrein, evenals de experimenten
met behandel wijzen van mensen die neigen tot
zelfdoding. Filosofen als Montesquieu, Voltaire,
Diderot en D'Holbach bepleitten zelfdoding als
een mogelijke ontsnapping aan een onleefbaar le-
ven. De verlichte keizer Frederik de Grote schafte
de straffen op zelfdoding af. Vooral Goethe heeft
grote invloed gehad op het denken over zelfdo-
ding. Hij stelt in Die Leiden des jungen Werthers
(1774) de kerkelijke normen ten aanzien van zelf-
doding aan de kaak. Heel scherp is bijvoorbeeld
het verwijt in de slotzin: 'Kein Geistlicher hat ihn
begleitet'. Het pistool waarmee Werther zichzelf
doodde, werd hem gegeven via een bediende door
de echtgenoot van de vrouw aan wie hij zijn hart
verloor. Men zou dus in zekere zin kunnen spre-
ken van hulp bij zelfdoding. Op zijn boek volgde
een golf van zelfdodingen, ook wel de 'Werther-
fieber' genoemd.

Ondanks deze voorbeelden, die een basis leg-
den voor het denken van de twintigste eeuw, blij-
ven het denken van de gewone man en vrouwen
de leer der kerk onveranderd vasthouden aan de
'morale simpIe'. Desondanks waren er ook in
deze tijd mannen en vrouwen die zich niet door
deze moraal lieten weerhouden. Zo zijn er uit de
negentiende eeuw twee rechtszaken over hulp bij
zelfdoding bekend die van grote invloed zijn ge-
weest op ons hedendaagse strafrecht. Omdat in
het destijds in Nederland geldende Franse recht
(Code Pénal) zelfdoding, hulp bij en aanzetten tot
zelfdoding niet strafbaar waren (in de geest van
de Franse Revolutie), werd in 1851 en 1857 res-
pectievelijk eenmaal gratie verleend en een keer
vrijspraak gegeven na hulp bij zelfdoding. Juris-
ten hielden echter een pleidooi om deze hulp toch
vooral niet straffeloos te laten: 'Een vonnis waar-
bij moord, op verzoek gepleegd, werd verschoon-
baar geacht, zoude een octrooi wezen tot men-
schenslagterij'.19 Dit pleidooi vond gehoor in de
artikelen 293 en 294 van het Wetboek van Straf-
recht van 1886, waarin hulp bij zelfdoding, het
aanzetten tot zelfdoding en het verschaffen van
middelen daartoe gestraft worden. Tot op heden
zijn deze artikelen niet gewijzigd.

In de geschiedenis blijkt hulp bij zelfdoding
nauw verweven te zijn met de 'morale simpie' en
de 'morale nuancée' ten aanzien van zelfdoding.
Bij een heersende 'morale nuancée' werd de zelf-
doder soms geholpen (hoewel sommige zelfdo-
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ders dit juist als oneerzaam beschouwden). Ten
tijde van 'morale simpIe' stuitte hulp bij zelfdo-
ding op taboes. Duidelijk is dat het christendom
een omslag gebracht heeft van een 'morale nuan-
cée' naar een 'morale simpie'.

Terwijl de Nederlandse samenleving na de
Verlichting langzaam loskwam van de christelij-
ke moraal en de acceptatie van sommige redenen
voor zelfdoding groeide, werd met de wetswijzi-
ging van 1886 hulp bij zelfdoding tot een onac-
ceptabele daad verklaard. Vanaf de jaren vijftig
van deze eeuw groeide de 'morale nuancée' ten
aanzien van zelfdoding onder de Nederlandse be-
volking tot een acceptatie variërend van zelfdo-
ding als noodlottige beslissing tot weloverwogen
beëindiging van een onleefbaar geworden leven.
Anno 1994 geldt wat betreft de wettelijke accep-
tatie van hulp bij zelfdoding echter nog steeds een
'morale simpIe'. In de geschiedenis komt een der-
gelijke dubbele moraal ten aanzien van zelfdo-
ding en hulp bij zelfdoding niet voor.
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Hulp bij zelfdoding
Een overzicht

Martine Cornelisse

Enige tijd geleden is mij gevraagd een feitelijk overzicht van de
Nederlandse situatie rond zelfdoding en hulp daarbij te geven, omdat
hierover nogal wat misverstanden blijken te bestaan. Hoewel ik gewend
ben veel over zelfdoding te spreken en te schrijven, verdwijnt bij mij nooit
het besef dat het in bijna alle gevallen over menselijke tragedies gaat.
Een zakelijke, cijfermatige presentatie past daar eigenlijk niet bij. Toch
zal ik proberen in kort bestek iets van deze onderwerpen te laten zien.

Suïcide in Nederland
We weten niet precies hoeveel suïcides er jaar-
lijks in Nederland plaatsvinden. De aantallen van
het CBS zijn waarschijnlijk een onderschatting. De
automobilist die tegen de boom reed, wat was dat:
een verkeersongeval of een suïcide? Weest u dus
altijd voorzichtig met gepresenteerde cijfers.

Reeds geruime tijd vindt er een daling plaats
van het aantal geregistreerde suïcides. Zo vonden
er in 1987 1784 plaats en in 1992 1587. Onder-
staande tabel toont de gebruikte methodes.

Methodes van suïcide (1991)

Relatief komen dus zelfdodingen het meest voor
onder mensen die een partner verloren hebben
door echtscheiding of dood.

Aantallen man/vrouw

absoluut relatief per
100.000

Ongehuwd 432 186 22 II

Gehuwden 426 244 12 7
Gescheiden 148 109 61 35
Verweduwden 100 127 67 19
Totaal 1114 670 19 11

Om wat voor mensen gaat het?
Ik geef enige kerncijfers over leeftijd, geslacht en
burgerlijke staat. Absoluut komt zelfdoding het
vaakst voor in de leeftijdsgroep van 25 tot 40 jaar.
Relatief gezien echter komt het bij oudere man-
nen twee keer zo vaak voor als bij vrouwen van
boven de 70 en ook twee keer zo vaak als bij man-
nen in de leeftijdsgroep 25 tot 40.

Verhanging
Medicijnen
Verdrinking
Springen voor trein, auto
Zich van hoogte werpen
Vergassing
Vergif
Vuurwapen
Mes
Anders

39%
15%
11%
12%
9%
2%
3%
3%
3%
4%

In de psychiatrie komt suïcide veel vaker voor
dan daarbuiten. De volgende verhoudingsgetal-
len zijn bekend: één op de 60 Nederlanders over-
lijdt door suïcide, terwijl één op de 5 suïcides in
psychiatrische instellingen gebeurt. Het risico
om door suïcide te overlijden is voor een psychia-
trische patiënt dus 30 tot 40 maal groter dan voor
de rest van de bevolking.

Sommige psychiaters, zoals Koerselman in
NRC, vinden dat elke suïcide blijk geeft van een
psychiatrisch verleden.

We komen hiermee ook op het gebied van ver-
schillen in normen en waarden die te maken heb-
ben met de heiligheid van het leven. Aan de ene
kant zien we een meestal in het geloof gewortelde
overtuiging dat het leven heilig is en dat een mens
daaraan zelf nooit een einde mag maken (en daar-
bij dus ook niet geholpen mag worden). Vanuit
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deze visie moet iedereen die een eind aan zijn le-
ven maakt wel een psychiatrische patiënt zijn.
Aan de andere kant zien we de mensen die de na-
druk leggen op het zelfbeschikkingsrecht en die
menen dat een individu heel goed kan besluiten
om zijn leven te beëindigen en dat daar niets psy-
chiatrisch aan hoeft te zijn.

De juridische situatie
In ons wetboek van strafrecht staat een artikel
over hulp bij zelfdoding. Artikel 294 luidt: 'Hij
die opzettelijk een ander tot zelfmoord aanzet,
hem daarbij hulpzaam is of hem de middelen
daartoe verschaft, wordt, indien de zelfmoord
volgt, gestraft met gevangenisstraf van ten hoog-
ste drie jaren.'
Het is goed om dit wetsartikel nauwkeurig te

lezen: het gaat dus om het 'aanzetten tot', 'be-
hulpzaam zijn' (denk aan het helpen vastbinden
van een touw) en 'middelen verschaffen' (denk
aan het overhandigen van een pistool of dodelijke
pillen), en dat alles alleen als die zelfmoord dan
ook volgt.
In de politieke discussie zijn euthanasie en

hulp bij zelfdoding gaandeweg op een hoop ge-
gooid. Dat wil zeggen: op dit moment zijn ze nog
steeds allebei verboden, maar een arts die te ma-
ken heeft met een kanker- of aids-patiënt die op
een gegeven moment uitdrukkelijk om de dood
verzoekt, kan ervan uitgaan dat zijn zaak gesepo-
neerd wordt als hij zich houdt aan de bekende
zorgvuldigheidseisen. Het maakt daarbij dan dus
niet veel uit of de arts zijn patiënt een spuitje heeft
gegeven of dat hij zijn patiënt een drankje heeft
overhandigd. In het ene geval is het - technisch
gesproken - euthanasie, in het tweede geval is het
hulp bij zelfdoding.
Indien geen sprake is van een dodelijke ziekte,

gaat het al gauw niet meer over euthanasie. Daar
zal het eerder gaan over hulp bij zelfdoding. Voor
hulp bij zelfdoding aan psychiatrische patiënten
heeft een aantal rechtbanken en gerechtshoven
psychiaters vrijgesproken; het meest recente ge-
val betreft psychiater Hoogduin, die een depres-
sieve vrouw hielp sterven: zij leed aan hardnekki-
ge suïcidaliteit, was tien keer opgenomen wegens
alcoholvergiftiging of suïcidepoging (chloor,
zelfverbranding, springen van tweehoog). Over
hulp bij zelfdoding aan een vrouw die geen psy-
chiatrische patiënte was, maar psychisch on-
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draaglijk leed (we noemen dat dan wel 'psychisch
getraumatiseerd') heeft de Hoge Raad op 21 juni
1994 een uitspraak gedaan in de zaak -Chabot.
Een zaak over hulp bij zelfdoding aan een oude
dame van 101 jaar is onlangs geseponeerd.
Het lijkt er dus op dat de rechters in het alge-

meen aan zorgvuldig werkende dokters geen straf
opleggen. Het blijft echter voor de dokters onze-
ker wanneer ze nu wel of niet vervolgd worden, en
dat maakt ze onzeker en veel terughoudender dan
ze zouden zijn als dit allemaal wat duidelijker lag.

Hulp bij zelfdoding
We moeten hier goed onderscheid maken tussen
soorten hulp en soorten hulpvragers. Hieronder
eerst een overzicht van de soorten hulp. Behalve
het verstrekken van middelen (pillen of pistolen)
en het geven van daadwerkelijke hulp (het voeren
van pillen ofhet vastknopen van het touw) bestaat
er ook veel niet-strafbare hulp. Dergelijke hulp
kan aan een ieder gegeven worden die daarom
vraagt. Soorten 'hulp':
- Ondersteunende gesprekken zijn niet straf-
baar.

- Informatie over zelfdoding is niet strafbaar,
mits.

- Medicamenten voorschrijven voor later is mis-
schien, maar waarschijnlijk niet strafbaar.
Medicamenten voorschrijven voor nu is straf-
baar.
Erbij aanwezig zijn: waarschijnlijk niet straf-
baar.

- Aanwijzingen geven bij de zelfdoding: ondui-
delijk.

- Daadwerkelijk helpen bij de zelfdoding is
strafbaar.

Er heeft zich een aantal groepen afgetekend onder
de mensen die serieus met zelfdoding bezig zijn.
Het gaat om:
- psychiatrische patiënten;
- oude mensen die 'klaar' zijn met leven;
- psychisch getraumatiseerden;
- chronisch zieken, die nog niet 'erg' genoeg

zijn.
Mij dunkt dat voor elke groep verschillende des-
kundigheden vereist zijn om samen met de hulp-
vrager na te gaan hoe authentiek de doodswens is
en welke alternatieven er eventueel aan te bieden
zijn, waardoor er uiteindelijk van een weloverwo-
gen keuze sprake kan zijn. Want het gaat natuur-



lijk niet aan dat een welwillende leek iemand die
lijdt aan een goed behandel bare depressie, en-
thousiast gaat helpen bij diens suïcide. Daar zal
toch altijd geprobeerd moeten worden uitstel van
het voornemen te verkrijgen en een behandeling
te realiseren.

Anderzijds vinden wij het zeer gênant als een
'normale' hoogbejaarde talloze examens moet
ondergaan bij deskundigen van allerlei discipli-
nes voor hij uiteindelijk het fiat kan krijgen om
aan zijn eigen leven op een humane wijze een
eind te maken. Wij zijn van mening dat iedere
goede huisarts dit kan bepalen.

Ik wil wel in het algemeen iets zeggen over die
hulp. Je hoort vaak zeggen: 'Waarom zou iemand
hulp nodig hebben? Als je dood wilt, dan zorg je
toch gewoon dat je van een dak springt, je houdt
op met eten of je slikt wat pillen? Wat is dat voor
gezeur om daar hulp bij te willen hebben? Als je
de medemens zo nodig wilt verlaten, dan hoef je
hem dus ook niet meer bij je dood te betrekken.'
Het is een soort gekwetste achterblijver die hier
spreekt. Natuurlijk bestaan er mensen met een ge-
compliceerde persoonlijkheidsstructuur die ma-
nipuleren met hun voorgenomen zelfdoding, of
die er een groot exhibitionistisch element aan ge-
ven, maar de meeste hulpvragers zitten gewoon
met vragen en problemen rond hun zelfdoding.
En ik vind dat gemopper over 'hij kan toch van het
dak springen' een raar soort nieuw-flinks stand-
punt, dat bovendien zeer elitair is. De bekende
psychiater Nolen benadrukt het ook altijd: het is
het voorrecht van artsen en apothekers dat zij over
de kennis beschikken en 'de macht van het recept'
om zichzelf middelen te verschaffen voor een
milde dood. Waarom is het dan gek dat anderen
die informatie ook zoeken en bij hun zoektocht
een beroep doen op bijvoorbeeld de Nederlandse
Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE)?
Het is in onze samenleving heel gewoon dat je je
laat voorlichten over van alles en nog wat. Waar-
om zou dat dan opeens niet mogen als het over
zelfdoding gaat? 'Ja', zegt men, 'maar daar be-
staan toch boekjes over?!' Alweer begrijp ik dat
niet. Natuurlijk zijn die boekjes er, en ze zijn heel
nuttig, maar wat kan het voor kwaad, als je daar
niet helemaal uit komt, dat je toch nog eens wat
dingen wilt vragen of bespreken? Of men wijst op
de schrijver Adriaan Venema; hem lukte het toch
ook om zelf alles te regelen? Dat is waar, maar

dan hebben we het over een jonge man die nog
eindeloos op reis kon gaan om overal met smoes-
jes aan z'n Vesparax te komen. Moet een negen-
tigjarige dat ook gaan doen? Of een Ms-patiënt die
nog niet ziek genoeg is voor euthanasie? Zou men
dat ook over abortus zeggen: als je een foetus
kwijt wilt, dan pak je toch een breinaald?

Een heel ander type argument tegen het bieden
van hulp is het argument van sommige artsen (zie
alweer bijvoorbeeld Koerselman): 'Dokters zijn
er om mensen beter te maken en niet om ze te hel-
pen met doodgaan, zeker niet als ze lichamelijk
gezond zijn.' De patiënten werpen daartegen in:
'Ja, maar de dokters zijn de enigen die over de
sleutel van de medicijnkast beschikken. Geef ons
dan die sleutel zelf, dan hoeven we jullie er niet
mee te belasten.' Dat wil de beroepsgroep echter
ook weer niet. Ik denk om twee redenen. De eerste
is een beetje boosaardig: als de dokter de sleutel
van de medicijnkast uit handen geeft, dan verliest
hij het monopolie en 'het dokter zijn is', zoals
Heerma van Voss zegt, 'een vak met God-achtige
verlokkingen.' De tweede reden, en die neem ik
serieuzer, is dat het weggeven van de sleutel van
de medicijnkast zou kunnen betekenen dat er aan
een aantal zelfdoders de mogelijkheid onthouden
zou worden om via gesprekken met de psychiater
de optie te krijgen om te kiezen voor behandeling
en genezing, een therapeutisch optimisme dat in
veel (maar lang niet alle) gevallen terecht is.

De NVVE
De NVVEvindt dat de wet gewijzigd moet worden.
Als er een paars kabinet is, zou het mogelijk kun-
nen zijn om de artikelen 293 (levensberoving op
verzoek) en 294 (hulp bij zelfmoord) opnieuw op
de politieke agenda te krijgen. Wij vinden dat art-
sen die zorgvuldig handelen niet langer strafbaar
moeten zijn als zij euthanasie toepassen. Daar-
naast vinden wij dat de voorwaarden waaronder
euthanasie toegestaan is, niet dezelfde hoeven te
zijn als die waaronder hulp bij zelfdoding toege-
staan is. Voor euthanasie kunnen nauwe grenzen
getrokken worden, voor hulp bij zelfdoding kun-
nen die grenzen wijder zijn; doden-op-verzoek
vinden wij principieel iets anders dan het helpen
bij zelfdoding.

In 1993 kwamen er bij de NVVEmeer dan 1200
hulpvragen binnen. Dit staat los van het veelvoud
aan vragen die door onze telefonisten afgehan-
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deld kunnen worden.
De meeste hulpvragers zijn oudere, zieke men-
sen. Zij worden thuis bezocht door een van onze
vijftig vrijwilligers. Deze vrijwilligers praten
over de doodswens, helpen met het invullen van
euthanasieverklaringen en bemiddelen bij de
contacten met ziekenhuis, specialist of huisarts.
Een enkele keer komt het voor dat de vrijwilliger
aanwezig is als iemand de dodelijke middelen in-
neemt.
Zelf behandel ik de contacten met de mensen

onder de 65 in wier lijden geen somatische com-
ponent te onderkennen is. Dat zijn dus voorname-
lijk psychiatrische patiënten. We krijgen steeds
meer aanvragen uit de hoek van de psychiatrie om
mee te werken aan discussiedagen en forums.
Daardoor worden we bekender onder de patiënten
en stijgt het aantal hulpvragen van die kant.
Ik kreeg in de periode september 1992-1993

180 van dergelijke gevallen. Ik zoek in eerste in-
stantie telefonisch contact. In vaak lange ge-
sprekken probeer ik te achterhalen wat er aan de
hand is. Zestig van de 180mensen heb ik uitgeno-
digd om voor een nader gesprek naar Amsterdam
te komen. Waarom die andere 120 niet? Sommi-
gen haken snel af als ze horen dat het allemaal niet
echt makkelijk gaat en dat wij geen pillen of spui-
tende dokters in huis hebben. Een andere groep is
nog niet naar de psychiater geweest voor het on-
derliggende probleem. Ik zeg dat ze dat eerst eens
moeten proberen voor ik verder met ze wil gaan.
Een derde groep wordt gevormd door mensen die
op een gesloten afdeling zitten en totaal geen vrij-
heden kunnen krijgen. Wel kan ik in zo'n tele-
foongesprek vaak veel steun bieden door die
wens serieus te nemen. In zestig gevallen kwam
de hulpvrager voor een vervolggesprek naar Am-
sterdam. De meesten van hen hebben een lange

Overzicht van de hulpvragers

Terminalestadium
Hoogbejaarden
Chronischziek
Psychi(atri)sch
Infomiddelen,artsen
Beroepsmensen
Overig(o.a.nabestaanden)

230
70
280
230
260
50
90

carrière in de psychiatrie achter de rug. Ze hebben
de hoop op genezing opgegeven, willen niet weer
opgenomen worden, ze willen niet de volgende
manische periode afwachten, of de volgende psy-
chose. Ik heb relatief veel mensen bij me gehad
die de diagnose MPS (meervoudige persoonlijk-
heidsstoornis) gekregen hebben en te horen kre-
gen dat alleen een jarenlange intensieve en pijn-
lijke therapie ze misschien kan helpen. Met dit
vooruitzicht kunnen ze niet leven. Dan zijn er ook
de mensen met andere persoonlijkheidsstoornis-
sen en de jongere schizofrenen. Sommige mensen
willen alleen praten over de dood, niet omdat het
nu meteen moet, maar omdat ze voorbereid wil-
len zijn, voor als het echt niet meer gaat.
De NVVE kan voor deze mensen niet zoveel

doen, want we moeten ons aan de wet houden en
we mogen dus geen daadwerkelijke hulp bij zelf-
doding geven. Wel kunnen we de steun bieden die
niet onder de behulpzaamheid van artikel 294
valt, en dat is soms al heel wat.
We gaan zo goed mogelijk na of alle mogelijk-

heden voor therapie zijn uitgebuit en we proberen
te voorkomen dat iemand voor een harde methode
kiest. We luisteren en tonen begrip. We helpen
soms bij gesprekken met andere hulpverleners.
Ook beantwoorden we vragen over farmaceuti-
sche middelen en hoe die in te nemen, en we gaan
in op vragen om informatie over andere 'zachte
methoden'.
Wat de NVVE niet doet in verband met artikel

294 is ook duidelijk: we schrijven geen recepten
uit en we leveren geen pillen.
Uitgangspunt bij onze gesprekken is het zelf-

beschikkingsrecht. Ook bij psychiatrische patiën-
ten is het van zeer groot belang om de verant-
woordelijkheid zoveel mogelijk bij de persoon
zelf te leggen. Het verloop van dat soort gesprek-
ken is heel verschillend. Soms gaat het heel expli-
ciet over de manier waarop de cliënt zich zijn
dood voorstelt. Soms confronteren we de cliënt
heel duidelijk met het feit dat er op een gegeven
moment echt gekózen moet worden tussen leven
en dood: als hij dat niet doet, blijft de benarde si-
tuatie waarin hij zich vaak al jaren bevindt onver-
anderd.
Waarom zijn deze mensen naar ons toe geko-

men? Waarom konden ze bij hun eigen behande-
laar niet terecht? Wat ik helaas vaak moet horen is
dat mensen absoluut niet serieus genomen wor-
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den, dat ze uitgelachen worden, dat er sancties
staan op het praten over de dood, dat mensen aan
het lijntje gehouden worden en dat er vage belof-
ten worden gedaan.
Wij hopen natuurlijk dat ons werk over enige

tijd afgesloten kan worden. Het doel van onze
vereniging is niet om allerlei psychologen in
dienst te nemen die dit soort mensen gaan bege-
leiden. Wij vinden dat de begeleiding van mensen
met een dergelijke hulpvraag thuishoort in de re-
guliere geestelijke gezondheidszorg, maar wij
blijven het doen zolang het nodig is, op een zo
verantwoord mogelijke wijze.

Overige netwerken
Naast de NVVE zijn er nog te weinig overige net-
werken met betrekking tot hulp bij zelfdoding. Er
wordt wel al jarenlang overal hard nagedacht. De
Gezondheidsraad schreef al in 1986 dat het on-
juist is om iedere poging tot zelfdoding als een ui-
ting van geestelijke stoornis te beschouwen. De
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie heeft in
1992 het standpunt ingenomen dat hulp bij zelf-
doding in principe ook binnen de psychiatrie ge-
geven mag worden. En ook de KNMG vindt dat het
in sommige situaties is toegestaan. De Genees-
kundige Inspectie voor de Geestelijke Volksge-
zondheid vindt langzamerhand ook dat er toch
wel uitzonderlijke situaties denkbaar zijn waarin
een arts hulp bij zelfdoding aan een psychiatri-
sche patiënt zal kunnen rechtvaardigen voor de
rechter. Het maandblad Geestelijke Volksgezond-
heid wijdt er hele nummers aan. In het lezens-
waardige meinummer van 1994 zijn een aanval
op Chabot en zijn weerwoord daarop opgenomen.
De NVVE krijgt de laatste tijd opvallend veel

vragen om lezingen te houden in psychiatrische
ziekenhuizen en bij Riaggs. De belangstelling
neemt dus toe. Het is zeer belangrijk om hieraan
mee te werken en langzamerhand en heel voor-
zichtig het veld van de hulpverlening rijp te ma-
ken voor een andere houding ten aanzien van
mensen met een doodswens.
Professor Diekstra is natuurlijk ook iemand die

als autoriteit kan gelden op het gebied van zelfdo-
ding. Bij hem in Leiden zijn veel mensen met suc-
ces behandeld (in de zin dat zij weer hebben kun-
nen kiezen voor het leven). Ook zijn werk op het

gebied van de suïcidepreventie is van enorm be-
lang. In de discussie over de daadwerkelijke hulp
bij zelfdoding mengt hij zich de laatste tijd min-
der.
Steun (geen daadwerkelijke hulp) bij zelfdo-

ding wordt soms gegeven door onze vrijwilligers,
en ook heb ik daarover wel eens contact met hu-
manistisch geestelijk raadslieden.
Concrete doodshulp in de vorm van het ver-

schaffen van medicijnen, eventueel gevolgd door
stervensbegeleiding, wordt bij mijn weten nog
maar weinig geboden. Ik heb contact met enkele
huisartsen die eens een eigen patiënt hulp bij zelf-
doding hebben geboden, en ik weet dat het hier en
daar ook in de psychiatrie gebeurt, maar dat gaat
allemaal nog geheel in de beslotenheid van de
spreekkamer.
Chabot is echt de enige psychiater die zich ooit

bij ons heeft aangemeld met het aanbod om in
moeilijke gevallen bij te springen. Dat heeft hij
één keer gedaan en dat heeft hij geweten! Een
paar coryfeeën van vroeger, zoals Van Tol en Van
Ree, hebben hun steentje bijgedragen en vinden
dat nu de beurt aan de jongere psychiaters is. De-
zen stellen zich echter zeer terughoudend op: op
8 april 1994 was er een voornamelijk door psy-
chiaters bezocht symposium over hulp bij zelfdo-
ding in Amersfoort. Ik heb daar tachtig formulier-
tjes uitgedeeld waarop ik mensen uitnodigde deel
te nemen aan een netwerk waarin men elkaar kan
vinden voor overleg over deze kwestie. Ik heb één
ingevuld formuliertje mogen terugontvangen ...
Dat is in ieder geval meer dan nul!
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Euthanasie bij getraumatiseerden
Dries van Dantzig

Men heeft mij gevraagd te spreken over 'Eutha-
nasie bij getraumatiseerden '. Laat me beginnen te
zeggen dat mijn expertise over deze combinatie
zich beperkt tot één geval, waarin ik als getuige-
deskundige ben opgetreden, en waarvan u uit de
krant kennis hebt kunnen nemen: het was het ge-
val waarin in Assen en Leeuwarden mijn collega-
psychiater Chabot terecht heeft gestaan. Dat was
eigenlijk hulp bij zelfdoding, maar veel verschil
is daartussen niet, in de praktijk - tenzij men de
term euthanasie bewaart voor hulp in het termina-
le stadium. Ik zal die termen dan ook maar door
elkaar gebruiken, al is er wettelijk wel verschil,
hulp bij zelfdoding is namelijk wettelijk verbo-
den en strafbaar.
Nadenkend over wat ik u vanmiddag wilde

gaan vertellen, bleek mij dat ik eerst uiteen wilde
zetten wat ik eigenlijk over euthanasie in het alge-
meen denk - zonder die algemene context vond ik
het niet mogelijk begrijpelijk over specifieke si-
tuaties te praten.
In de eerste plaats: dat er zo'n drukte over eu-

thanasie gemaakt wordt komt niet omdat het zo'n
groot probleem is, of omdat er van ondraaglijke
misstanden sprake was. De belangstelling is zo
groot omdat het voor velen in ons land een moreel
probleem is. Dat komt omdat in de christelijke
opvatting het leven heilig is, namelijk door god
gegeven, en daarom ook alleen door hem terug te
nemen. Dezelfde problematiek is bij abortus aan
de orde geweest, en daarvóór, wat wij ons nu nau-
welijks nog kunnen voorstellen, bij anticoncep-
tie. Nu is een centraal gegeven van de kerkelijke
positie van de laatste eeuw, dat deze nauwelijks
een oplossing verdroeg die voor en tegen tegen el-
kaar afweegt. Het verbod op anticonceptie heeft
miljoenen mensen, vooral vrouwen, maar zeker
ook mannen, in het ongeluk gestort, het verbod op
abortus heeft honderdduizenden vrouwen in de
dood of verminking door illegale abortus gedre-
ven, om van de vreselijke gevolgen van het ver-
bod op homoseksualiteit maar niet te spreken. En
zo ook bij euthanasie: de tegenstanders, die er
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morele bezwaren tegen hebben, wilden niet dat
het lijden dat door het verbod ontstaat, een argu-
ment is in de discussie over de toelaatbaarheid.
Zoals u weet is dat aan het verschuiven, en we zijn
midden in die verschuiving. Het gevolg daarvan
is dat er nu een constructie gekozen is waarin hulp
bij zelfdoding een misdrijf blijft, ook als die hulp
gegeven wordt door een arts, tenzij die arts kan
aantonen dat hij aan de zogenaamde zorgvuldig-
heidseisen heeft voldaan. De voornaamste van
die eisen lijkt te worden dat de patiënt, zo zal ik de
betrokkenen nu maar noemen, in een uitzichtloos
en ondraaglijk lijden verkeert. Maar de beoorde-
ling daarvan berust bij de officier van justitie, en
in tegenstelling tot abortus is voor hulp bij zelfdo-
ding niet de medische exceptie ingevoerd, dus is
de arts niet gevrijwaard voor vervolging als hij als
arts gehandeld heeft.
Het zakelijk argument dat hier wordt aange-

voerd is dat door deze eisen, en de principiële
strafbaarheid, misstanden en excessen worden
voorkomen. Dat lijkt mij een naïeve redenering:
alsof een lichtzinnige of moorddadige arts eerder
betrapt zou worden nu er deze zorgvuldigheidsei-
sen zijn. En wat het hellend vlak betreft: bij alle
vorige discussies, over anticonceptie, abortus,
homoseksualiteit, was steeds het hellend vlak het
argument van hen die het bij de morele veroorde-
ling wilden laten. In ieder van die gevallen is het
andersom gegaan: deze situaties zijn nu goed ge-
regeld, er is een duidelijke vermindering van lij-
den, en van misdadige ontwikkelingen is geen
sprake. Naar mijn mening is het andersom: we
waren en zijn in al deze discussies bezig het hel-
lend vlak weer op te klimmen, waarlangs de mo-
raal van de onaantastbaarheid van de ziel en de
verbinding daarvan met seksualiteit ons gebracht
had. Maar een nog belangrijker bezwaar tegen
deze strafrechtelijke constructie vind ik de daarin
verborgen aantasting van het recht op vrije me-
ningsvorming. Ik denk dat het niet overdreven is
te zeggen dat toepassing van euthanasie en hulp
bij zelfdoding door artsen altijd een onderdeel



van de praktijk is geweest, en voortkwam uit het
medisch geweten, dat lijden wil verzachten, en
onduldbaar lijden op wil heffen. Daar waren bijna
altijd nabestaanden bij betrokken, het waren
plechtige momenten voor allen die erbij aanwe-
zig waren. Dit humane handelen wordt nu op
grond van de opvattingen van een deel van de be-
volking in principe tot een misdaad verklaard, op
grond van een wet die voor heel andere doelein-
den is geschapen.

Ooit hebben de katholieken het protestantisme
vervolgd en hebben de protestanten hun recht op
vrijheid van mening bevochten. Later hebben in
ons land de protestanten hetzelfde met de katho-
lieken gedaan. Zij die menen in het bezit van een
godgegeven waarheid te zijn, komen er licht toe
andermans waarheid te zien als in strijd met de
wereldorde, en zij voelen zich gerechtigd die an-
dere waarheid met wortel en tak uit te roeien. Pro-
testanten en katholieken zouden er nu niet aan
denken zo met elkaars standpunten om te gaan.
Maar zo gaan ze nog wel om met mensen voor wie
niet een eeuwige waarheid, maar de meest huma-
ne oplossing voor de concrete situatie de richtlijn
voor handelen is. Ik acht dan ook de principiële
strafbaarstelling van artsen die hulp bij zelfdo-
ding verlenen, een vergrijp tegen de geest van de

democratie, en van de humaniteit.
Daarmee wil ik niet zeggen dat ik de bezwaren

van de tegenstanders niet respecteer. Ik acht ze
onjuist, ik meen niet dat er zoiets als een onsterfe-
lijke ziel bestaat, noch een algemeen geldende
wet dat het leven heilig is en onder alle omstan-
digheden bewaard moet blijven. Maar de tegen-
standers vinden dat wel, en ik besef dat zij menen
dat er een zondige daad gesteld wordt bij euthana-
sie en hulp bij zelfdoding. Er is dus sprake van een
echt dilemma, en dat moet in ons bestel politiek
worden uitgevochten, met compromissen waar
niemand gelukkig mee is. Maar verkettering van
de tegenstander door hem te dwingen zich vrij te
pleiten van het begaan van een misdaad hoort in
een fatsoenlijk gesprek niet thuis. Er is vrijheid
van godsdienst, en ik zou die niet willen opheffen,
ook al gaat die godsdienst zo vaak met een onder-
drukkende en veel leed teweegbrengende moraal
gepaard. En wanneer voor een groot gedeelte van
de bevolking euthanatisch handelen gemotiveerd
wordt uit een verlangen lijden te verminderen,
dan zouden die mensen het recht moeten hebben
in vrijheid naar hun mening te mogen handelen,
ook al vinden de tegenstanders dat zij verkeerd
handelen.

Hiermee wil ik niet zeggen dat ik tegen zorg-
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vuldigheidsmaatregelen ben. Maar als euthanasie
een medisch handelen is als ieder ander medisch
handelen, dan zouden die zorgvuldigheidsmaat-
regelen gezien kunnen worden als voorsprong
van de achterstand. In de geneeskunde gebeuren
iedere dag dingen die mogelijk ingrijpender zijn
dan sommige gevallen van euthanasie. Bijvoor-
beeld het verwijderen van een baarmoeder bij een
jonge vrouw, het afzetten van een been, vergele-
ken bij het beëindigen van het leven van een uit-
zichtloos lijdend mens, die naar de dood als ver-
lossing van lijden verlangt; het zou de moeite
waard zijn de gehele geneeskunde na te lopen op
de noodzaak van protocollering en zorgvuldig-
heidsmaatregelen, en ik hoop dat dat ook in de
nabije toekomst zal gebeuren. En bovendien:
wanneer euthanasie gemeld kon worden zonder
gevaar van vervolging, dan zouden de zo verza-
melde gegevens de basis kunnen vormen van een
verantwoorde maatschappelijke discussie over
de grenzen van toelaatbaarheid. Maar dat is dan
wel heel iets anders dan vervolging door het straf-
recht.

Na deze opmerkingen over de sociale positie
van de euthanasie wil ik proberen om in dit korte
bestek mijn mening te geven over de toepasbaar-
heid van euthanasie. Zoals zoveel medisch han-
delen is euthanasie tweede keus. Liever zouden
we geen benen afzetten, niet levenslang insuline
toedienen. Het is een zegening dat het wel kan,
maar als we het voor het zeggen hadden, en als de
patiënt het voor het zeggen had, zou hij liever zien
dat het gezwel uit zijn been werd verwijderd en
het been behouden bleef, dat de suikerziekte ge-
nezen werd en insulinetoediening onnodig was.
En zo met euthanasie: liever hadden we de eeuwi-
ge jeugd, liever genazen we de kanker, dan dat we
een bestaan, soms ons eigen bestaan, moeten be-
ëindigen omdat we het ondraaglijke lijden niet
anders weten op te heffen. Ook mensen die om de
dood vragen, vragen dus een tweede keus. Dan is
het van belang te weten wat de eerste keus zou
zijn. Het is namelijk dan de verplichting van de
hulpverlener om na te gaan of de patiënt, of zo u
wilt de betrokkene, terecht de eerste keus als on-
haalbaar beschouwt. Dat wil zeggen dat uitge-
zocht dient te worden van welk lijden verlichting
wordt gezocht, en waarom tot verlichting van dat
lijden om de dood gevraagd wordt. Dat dient ook
te gebeuren in gevallen waarin het lichamelijk lij-
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den aanleiding genoeg lijkt om de dood te vragen.
Ik herinner me nog levendig hoe een oom van mij
bezig was dood te gaan aan slokdarmkanker, dat
is nu meer dan vijftig jaar geleden. Hij leed ver-
schrikkelijk, vroeg indringend om de dood, en de
huisarts, een oude vriend, gaf hem op een zekere
avond pillen - ik zei al dat euthanasie en hulp bij
zelfdoding altijd gepraktizeerd zijn in de genees-
kunde - en zei dat die bedoeld waren als slaappil,
en levensgevaarlijk als ze allemaal tegelijk wer-
den ingenomen. De volgende ochtend werd mijn
oom wakker, de pillen stonden nog op het nacht-
kastje, en hij is zonder euthanasie gestorven. Wat
hij vroeg was dus niet de dood, maar controle, hij
vroeg de Drion-pil avant Drion. En in het alge-
meen geldt dat een doodswens eerst begrepen
dient te worden. In mijn ervaring komt men dan
zelden aan de vraag van hoe te sterven toe. Het ge-
val van mijn oom laat zien dat zelfs in gevallen
van ernstig lichamelijk lijden de vraag naar de
dood een andere vraag blijkt te maskeren.

Een ander voorbeeld, dat ik in ander verband al
eens genoemd heb, is dat van een tachtigjarige
vrouw, die hardnekkig bij haar omgeving en haar
huisarts om de dood gevraagd had. In het gesprek
dat ik na verwijzing met haar aanging, bleek dat
zij zeer leed onder de verwaarlozing door haar
dochter, en doodgaan was een straf voor haar
dochter en een aanklacht tegen de wereld, die haar
oud liet worden zonder te begrijpen hoe erg zij dat
vond, die altijd geleefd had van haar schoonheid.
Om het verhaal kort te houden: het is een gewone
psychotherapie geworden, met een bevredigende
afloop. En verder moet men bij ieder verzoek om
euthanasie denken aan een depressie, en als die er
blijkt te zijn, dient men zonodig onder dwang an-
tidepressiva te geven. Dat zijn nu eenmaal won-
dermiddelen.

Men zou op deze redenering tegen kunnen wer-
pen dat de verplichting voor de hulpvragende een
gesprek aan te gaan over zijn motieven, afbreuk
doet aan zijn autonomie. Ik vind dat niet: als ie-
mand om de dood vraagt, vraagt hij eigenlijk een
geneesmiddel. Geen dokter zou een geneesmid-
del afgeven zonder diagnose. Ik zie niet in waar-
om dat in het geval van vragen om de dood anders
zou zijn. Uit mijn verhaal moge duidelijk zijn dat
ik vind dat het stellen van de diagnose, het vast-
stellen voor welk lijden de dood als geneesmiddel
wordt voorgesteld, een nuttige bezigheid is. Het



blijkt vaak dat er een beter middel is om het lijden
te verzachten of op te heffen dan de door de hulp-
vrager voorgestelde dood. Het is ook goed voor
de autonomie: pas aan het eind van het diagnos-
tisch gesprek kan blijken of de autonomie goed
gebruikt werd door het vragen om de dood.
Maar goed, als dat allemaal gedaan is, blijven

er gevallen over waar het lot zo tegen iemand
heeft samengespannen dat er geen betere oplos-
sing tot beëindigen van het lijden te bedenken is
dan beëindiging van het leven. Een goed voor-
beeld daarvan is het geval waarin collega Chabot
betrokken is geweest als arts die hulp bij zelfdo-
ding heeft toegepast. Het geval is vlug verteld:
een vrouw die na een moeilijke jeugd en een mis-
lukt huwelijk een volwassen kind verliest door
zelfdoding, daarover jaren rouwt, en naar haar
zeggen voortleeft omdat zij nog een kind heeft.
Na enkele jaren verliest zij ook die tweede zoon,
aan een kwaadaardige tumor. Dan wil zij defini-
tief dood, zij heeft een rouwproces doorgemaakt,
weigert dit een tweede keer door te maken. Zij
doet een poging tot zelfdoding met tabletten,
maar die mislukt. Zij gaat naar de NVVE, in de
hoop op een zekere methode, en komt zodoende
ter evaluatie bij collega Chabot terecht. Zij wei-
gert iedere behandeling en ook ieder gesprek dat
een therapeutische bedoeling heeft. Chabot be-
sluit, nadat hij uitgebreid aan alle zorgvuldig-
heidseisen heeft voldaan en omdat hij geen ver-
dere therapeutische mogelijkheden ziet, haar ver-
zoek in te willigen. U weet dat hij daarvoor is ver-
volgd, en tot nu toe door drie instanties van
rechtsvervolging is ontslagen. Het wachten is nu
op de uitspraak van het Tuchtcollege (de Inspec-
teur heeft namelijk gemeend het handelen van
collega Chabot als medisch onzorgvuldig aan het
Tuchtcollege te moeten voorleggen). Dat kan een
arts die zich vermant tot zo'n moeilijke daad, dus
overkomen.
Van de vrouw in kwestie kan zeker gezegd

worden dat zij getraumatiseerd is: het verlies van
twee volwassen kinderen is een van de ergste
dingen die een mens kunnen treffen. Maar het is
eigenlijk irrelevant of men die gewichtige term
gebruikt: het gaat om een mens in nood, die om
verlossing uit die nood vraagt. En dat is altijd zo.
Natuurlijk, in ieder geval zal gekeken moeten
worden naar alle mogelijk belangrijke aspecten
van de concrete situatie, daarin onderscheidt een

verzoek om euthanasie zich niet van een andere
medische situatie. En dan kan men vinden dat on-
der het verzoek een ander probleem schuilgaat,
dat men dan moet trachten te behandelen. Of men
kan vinden dat men te maken heeft met iemand
met gestoorde geestvermogens, en men kan
trachten die stoornis op te heffen, misschien zelfs,
zoals ik al zei, onder dwang. Maar als dat niet zou
lukken en iemand blijft ondraaglijk lijden, bij-
voorbeeld aan een ongeneselijke melancholie of
een ongeneselijke en kwellende achtervolgings-
waan, dan is, als de situatie uitzichtloos is, en er is
een persisterende doodswens, toch ook weer eu-
thanasie als laatste redmiddel te overwegen. Ik
wil met nadruk zeggen dat het uitzoeken van al
deze mogelijkheden aandacht en deskundigheid
vereist. Wanneer de overheid mogelijkheden
zoekt om euthanasie terug te dringen, dan zou zij
het bevorderen van deze deskundigheid hoog in
haar vaandel moeten voeren. En als ik dan al iets
specifieks wil zeggen over getraumatiseerden: ik
heb in mijn werk veel getraumatiseerde mensen
ontmoet, van wie een aantal doodswensen had, en
een enkele die uitvoerde. Bij deze mensen is de
vraag naar de dood het einde van een weg die al in
de kinderjaren is begonnen met mishandeling, in-
cest, alcoholisme of geestesstoornissen van de
ouders, of andere vreselijkheden die we netjes
traumatisering noemen. Wanneer dan een vol-
wassene om de dood komt vragen, of zich suïci-
deert, is dat het einde van een weg waarop iemand
van kind af aan alleen gelaten is.

Het is met de geestelijke gezondheidszorg in
Nederland nog steeds heel slecht gesteld - en nog
eens, als de overheid euthanasie of hulp bij zelf-
doding zou willen voorkómen, dan moet zij be-
ginnen de geestelijke gezondheidszorg op te til-
len tot het niveau van de lichamelijke gezond-
heidszorg. Ik verzeker u dat dat een lange weg zal
blijken te zijn.
Als conclusie wil ik dus stellen dat het toedie-

nen van de dood als geneesmiddel ter opheffing
van ondraaglijk lijden een laatste redmiddel is,
maar als zodanig een gewone plaats zou dienen te
hebben in de geneeskunde. De bijzondere plaats
die eraan gegeven wordt, komt niet voort uit het
onherroepelijke karakter van de dood - een am-
putatie is ook onherroepelijk - maar uit de morele
bezwaren tegen het actief bevorderen van de
dood. Voor wie deze bezwaren niet deelt, is het
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een ingreep als alle andere, even ernstig als ande-
re ernstige ingrepen, moeilijk te aanvaarden om-
dat daarmee de onmacht niets beters te bieden te
hebben ook aanvaard moet worden, zorgvuldig te
indiceren met inachtneming van alle aspecten,
zoals overal in de geneeskunde - maar een onder-
deel van het menselijk bestaan en zijn beperkt-
heden.
Voor een goed begrip: de morele bezwaren

waar ik over sprak gelden niet alleen voor gods-
dienstige mensen: we leven in een christelijke
cultuur en we voelen allemaal wel iets van de doc-
trine van de onaantastbaarheid van het leven, en
van het verbod dat leven te beëindigen; dat is met
abortus ook zo geweest. Het is daarom uitstekend
te begrijpen dat dokters, hoe ze theoretisch ook
over dit probleem denken, toch grote weerstand
voelen tegen de uitvoering. Ik althans voel dat
wel. En in dit verband wil ik nog een opmerking
maken over de positie van de arts. Ik zei dat des-
kundigheid nodig is voor de diagnose, in die zin
dat vastgesteld dient te worden dat het lijden
slechts door de dood kan worden opgeheven. Dan
is het lijden dus uitzichtloos. Ofhet ook ondraag-
lijk is, is een andere vraag. Men kan die in princi-
pe beantwoorden door het antwoord aan de pa-
tiënt te vragen: als hij of zij zegt dat het ondraag-
lijk is, dan is dat zo. Dat is de ontwikkeling ge-
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weest bij abortus: de vrouw bepaalde tenslotte
wat een ramp was. Maar als men dat niet aan de
patiënt overlaat, dan moet gezegd dat de vaststel-
ling ofhet lijden ondraaglijk is, geen speciale me-
dische deskundigheid vereist, maar door iedereen
bij inleving vastgesteld zou kunnen worden. Daar
zou een commissie voor benoemd kunnen wor-
den. Wanneer de maatschappij toch ook deze be-
slissing bij de arts legt, is dat een reden te meer om
hem dan voor het nemen van die beslissing, voor
het vervullen van die maatschappelijke taak, niet
te bedreigen met een mogelijke strafrechtelijke
vervolging.
Ten slotte: dat we zo zwaar tillen aan euthana-

sie is een gevolg van het culturele klimaat waar
we in leven, waardoor de heiligheid van het leven
redelijke afweging moeilijk maakt. Verandering
van dat culturele klimaat is niet iets wat als direct
resultaat van een conferentie als deze te verwach-
ten is; maar dàt we erover praten is een bijdrage
aan die verandering, en belangrijker nog dan wàt
we erover zeggen. En ik denk dat wanneer onze
sterfelijkheid gewoon wordt zoals onze seksuali-
teit bezig is dat te worden, een mens met een
doodsverlangen het gewoner zal gaan vinden
daarover te gaan praten en er hulp voor te zoeken,
en dat daardoor levens gespaard zullen blijven.



Over de knechtelijke wil
Hulp bij zelfdoding bij psychiatrische patiënten

Govert den Hartogh

In 1524 publiceerde Erasmus zijn boek De libero
arbitrio, 'over de vrije wil', waarin hij voor het
eerst ondubbelzinnig afstand nam van de Refor-
matie. De vraag of de menselijke wil vrij is, kan
noch op redelijke noch op bijbelse gronden met
zekerheid beantwoord worden; daarom moeten
we ermee doorgaan de mens op zijn persoonlijke
verantwoordelijkheid aan te spreken, en Luthers
fundamentele stelling dat de mens alléén van ge-
nade leeft, moet verworpen worden. Ruim een
jaar later antwoordde Luther met het geschrift De
servo arbitrio, in het Nederlands vertaald als
'Over de knechtelijke wil'. Luther werpt Erasmus
vooral tegen dat het ware geloof geen onzeker-
heid kent: Spiritus sanctus non est scepticus.
Kan het ooit gerechtvaardigd zijn in te gaan op

een verzoek om hulp bij suïcide van een psychia-
trisch patiënt? Een van de centrale problemen bij
de beantwoording van die vraag is of dat verzoek
kan worden opgevat als een vrije wilsuiting. Hoe-
wel mijn titel die van Luther is, is mijn positie die
van Erasmus: we weten vaak te weinig om dat te
kunnen beslissen. En daarom is er ruimte voor
beide: voor de persoonlijke verantwoordelijkheid
van de betrokkene, maar ook voor de barmhartig-
heid, of, zo u wilt, de genade van anderen.
Erasmus verzette zich tegen de dogmatiek van

de onvrije wil, in dit geval hebben we eerder met
een dogmatiek van de vrije wil te maken. Vandaar
mijn titel.

De Nederlandse discussie over euthanasie en
hulp bij suïcide is van het begin af aan beheerst
door twee uitgangspunten:
1. Ieder mens heeft recht op leven; ieder mens

heeft echter ook het recht zelf te beschikken over
eigen leven. Euthanasie en hulp bij suïcide zijn al-
leen toelaatbaar wanneer het recht op leven' over-
troefd' wordt door het recht op zelfbeschikking.
2. Een medische beslissing die kan leiden tot

verkorting van het leven mag nooit gebaseerd zijn
op een oordeel over de waarde van dat leven.
Want over de waarde die het leven voor mij heeft,

kan niemand anders oordelen behalve ikzelf.
Deze uitgangspunten leiden samen tot de con-

clusie dat euthanasie alleen gerechtvaardigd kan
zijn wanneer de betrokkene uit vrije wil om be-
ëindiging van zijn leven vraagt. Die overtuiging
heeft zo diep wortel geschoten dat zij er zelfs toe
geleid heeft dat in Nederland het begrip euthana-
sie anders wordt gebruikt dan in de rest van de
wereld: het betekent niet 'de beëindiging van
iemands leven in diens belang', maar 'op diens
verzoek' .
Maar ook bij mensen die niet in staat zijn hun

wil in vrijheid te bepalen kunnen zich omstandig-
heden voordoen die er als uitzichtloze noodsitua-
ties uitzien. Volgens de heersende leer moeten
euthanasie en hulp bij suïcide dan toch uitgeslo-
ten worden geacht. Altijd. Dat roept de vraag op
hoe we bij zulke wilsonbekwame patiënten ons
een oordeel kunnen vormen over het beginnen of
voortzetten van een medische behandeling. Het
gangbare antwoord op die vraag is dat geen be-
handeling moet plaatsvinden die 'medisch zin-
loos' is; om dat te kunnen vaststellen zou geen
oordeel over 'de kwaliteit van het leven' nodig
zijn.
Ik ben het met beide uitgangspunten oneens.

Wat het tweede betreft: de zin van medisch han-
delen ligt altijd in de verlenging van het leven of
de verbetering van de kwaliteit ervan. 'Medisch
zinloos' zijn alleen medische handelingen die
geen enkel effect hebben; als het effect niet posi-
tief of niet positief genoeg is, is er wel sprake van
een zinloze medische handeling, maar niet van
een medisch zinloze handeling (Jacobs). Om de
zinloosheid vast te stellen is altijd meer dan een
puur medisch oordeel nodig.
Ook het eerste uitgangspunt lijkt me onhoud-

baar: een beslissing tot euthanasie ofhulp bij sUÏ-
cide kan nooit door een beroep op het recht op
zelfbeschikking van de betrokkene alleen worden
gerechtvaardigd. Een analogie kan dit verduide-
lijken. Stel dat een kunstenaar besluit dat al zijn
werk tot op de dag van vandaag geïnspireerd is
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door valse motieven als jaloezie of behaagzucht
en daarom zonder enige artistieke waarde. Hij be-
sluit een heel andere richting in te slaan, en als
eerste stap op die weg al het werk dat nog in zijn
atelier staat te verbranden. Hij vraagt jou hem
daarbij te helpen. Kan het enkele feit van het ver-
zoek genoeg zijn om eraan te voldoen? Als je het
er niet mee eens bent, en je slaagt er niet in hem te
overreden zijn besluit op te geven, zou je dan niet
op z'n minst moeten weigeren mee te werken? En
dan gaat het nog maar om iemands beslissingen
ten aanzien van eigen werk, niet ten aanzien van
zijn lichaam, zijn persoonlijke vrijheid, of zijn le-
ven. Dat zijn onvervreemdbare rechten: mensen
hebben daarover niet een beschikkingsbevoegd-
heid die zij zomaar aan anderen kunnen overdra-
gen. Als iemand een contract sluit waarin hij of zij
zich tot slaaf maakt van een ander, dan is dat (juri-
disch en moreel) niet bindend. Zo is ook het enke-
le feit dat iemand toestemming geeft zijn been te
amputeren geen voldoende rechtvaardiging om
het te doen. Je mag iemand niet mishandelen, ook
niet op zijn eigen verzoek. Een arts die tot zo'n
amputatie besluit, zal zich dan ook nooit enkel en
alleen op die toestemming beroepen. Wat erbij
moet komen, is de eigen overtuiging van de arts
dat de amputatie noodzakelijk is in het belang van
de patiënt, bijvoorbeeld om een verdere versprei-
ding van gangreen te voorkomen.
Hetzelfde geldt ook voor een keuze van de pa-

tiënt voor de dood. Het feit dat de keuze in vrij-
heid tot stand komt, is voldoende reden in de uit-
voering daarvan niet tussenbeide te komen, niet
om daarbij actief te helpen. De arts moet daar-
naast de overtuiging hebben dat die hulp ook het
fundamentele belang van de patiënt dient. In die
zin is de uiteindelijke rechtvaardigende grond
voor euthanasie of voor hulp bij suïcide niet het
zelfbeschikkingsrecht, maar barmhartigheid.

Maria begint vanaf haar achtste jaar voedsel te
weigeren. Gedurende een periode van zestien jaar
verblijft zij met regelmatige tussenpozen in de
kliniek voor sondevoeding, en tevens op diverse
psychiatrische afdelingen. Alles zonder resultaat.
Terwijl haar gewicht al extreem laag is, valt ze
jaarlijks nog twee tot drie pond af, zodat het haast
onbegrijpelijk is dat ze nog leeft. Op haar 25e be-
sluit zij definitief tot suïcide, en vraagt de kinder-
arts die haar vanaf het begin heeft begeleid, om
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hulp. Omdat zij begrijpt dat die hulp tot een ge-
rechtelijk onderzoek kan leiden, laat zij op eigen
initiatief door haar vader een video-opname ma-
ken waarop zij haar besluit toelicht.
Ik heb in het voorjaar fragmenten uit die opna-

me gebruikt in een aantal werkgroepen over de
thematiek van levensbeëindigend handelen. Hoe-
wel medische studenten doorgaans onmiddellijk
klaar staan met hun commentaar, valt er in dit ge-
val telkens een stilte. Niet in de eerste plaats, denk
ik, omdat zij er zo uitgeteerd, maar omdat ze er
nog zo kinderlijk uitziet; ook haar tekst draagt ze
voor op de argeloos theatrale manier van een
twaalfjarig kind.
Intuïtief zijn alle studenten het erover eens dat

de beslissing van haar dokter om haar te helpen
gerechtvaardigd was. Maar hoe precies? Er kan
geen twijfel over bestaan dat haar doodsverlan-
gen reëel was, niet alleen maar een noodsignaal.
Tijdens het proces zijn alle getuigedeskundigen
het er ook over eens dat zij wilsbekwaam was. Uit
de band en een tegelijkertijd geschreven brief
blijkt inderdaad dat haar besluit weloverwogen is
genomen, zij kan haar situatie goed analyseren,
en ze begrijpt de betekenis en de draagwijdte van
haar beslissing uitstekend. Maar is die beslissing
daarom ook inderdaad te beschouwen als een
vrije wilsbepaling?
Over haar anorexia zegt zij: 'Iedereen vond mij

eigenwijs, maar in werkelijkheid wilde ik wel
eten, maar ik kon het niet.' Het is alsof er twee
stemmen in haar aan het woord zijn, die elkaar al-
tijd in de rede vallen en tegenspreken. De ene
stem zegt ja, met die stem identificeert ze zich-
zelf: 'Ik wilde wel eten'. De andere stem zegt nee,
en die stem wint het telkens weer: 'ik kon het
niet'. Het is de klassieke formulering van onvrij-
heid, al te vinden bij de apostel Paulus: 'Ik begrijp
mijn eigen daden niet. Ik doe immers niet wat ik
wil, maar wat ik verafschuw ... Ik doe niet het goe-
de dat ik wil, maar het kwade dat ik niet wil...' Een
situatie die hem doet uitroepen (Statenvertaling):
'Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het
lichaam dezes doods?' (Romeinen 7: uiteraard
ook een van de centrale teksten voor Luther).
De vraag is nu welke stem er spreekt in Maria's

doodsverlangen, de eerste of de tweede. Het is ze-
ker dat ze zich met haar doodswil identificeert:
'ik kan niet blijven leven om al die aardige men-
sen; eindelijk denk ik eens aan mijzelf.' 'Ik wil nu



de grote verlossing.' Maar anderzijds zegt ze ook:
'ik wilde wel maar ik mocht niet. Ik moest mijzelf
alles ontzeggen: ik mocht niet eten, ik mocht geen
kleren meer hebben, ik mocht geen leuke dingen
meer doen. Zo ben ik in de 25 jaar dat ik nu leef,
langzaam naar de dood gegroeid. ' En in de brief:
'ik kon alles krijgen wat ik wilde, maar iets dreef
me ertoe mezelf langzaam dood te hongeren: een
lange strijd tegen mezelf.' De dood is dus ook het
eindpunt van die agressie tegen zichzelf, haar
doods wil is de capitulatie ervoor. Wie hier nog
een autonoom subject ziet dat soevereiniteit uit-
oefent over eigen leven, begrijpt minder van de
menselijke ziel dan Paulus en Luther.
Wanneer is er sprake van wilsbekwaamheid?

Onlangs heeft de Commissie Aanvaardbaarheid
Levensbeëindigend Handelen van de KNMG een
rapport gewijd aan psychiatrische patiënten. De
commissie probeert daarin ruimte te maken voor
hulp bij suïcide binnen het kader van de twee uit-
gangspunten waarmee ik begon. Daartoe formu-
leert de commissie eerst, in aansluiting aan een
omvangrijke juridische literatuur, enkele criteria
voor wilsbekwaamheid, om vervolgens te beto-
gen dat het verzoek van een psychiatrische pa-
tiënt om hulp bij zelfdoding wel degelijk aan die
criteria kan voldoen. Het is dezelfde gedachten-
gang die ook de getuigedeskundigen ertoe bracht
Maria als wilsbekwaam te beschouwen.
De gekozen criteria zijn functioneel, niet in-

houdelijk: de betrokkene moet in staat zijn in te
zien uit welke alternatieven hij kan kiezen en re-
levante informatie betreffende die keuze kunnen
begrijpen. Het is dus niet nodig dat hij vervolgens
ook een juiste of adequate keuze maakt: 'Het toe-
kennen van autonomie impliceert ... ook het recht
op het nemen van "onverstandige" beslissin-
gen.' En inderdaad: als we zouden eisen dat de
keuze verstandig moet zijn, zouden we moeilijk
kunnen volhouden dat we bereid zijn aan die keu-
ze mee te werken, niet omdat ze gerechtvaardigd,
maar alleen omdat ze in vrijheid bepaald is.
In de praktijk blijkt het echter heel wat moeilij-

ker om scherp te onderscheiden tussen de oorde-
len 'dit is een verstandige' en 'dit is een autonome
keuze'. De commissie meent dat de meeste suïci-
depogingen, ook de meeste succesvolle pogin-
gen, niet kunnen worden beschouwd als de uit-
drukking van een werkelijk en authentiek verlan-
gen naar de dood. Soms ziet de betrokkene geen

andere mogelijkheid om de gewenste aandacht
van zijn omgeving voor zijn wanhopige situatie te
verkrijgen: dan is er geen werkelijk verlangen
naar de dood. De handeling moet veeleer worden
opgevat als een noodsignaal. In andere gevallen is
er wel een werkelijk doodsverlangen, maar is dit
de uitdrukking van een in principe tijdelijke psy-
chische stoornis, met name vaak een toestand van
depressie. Dan is het verlangen naar de dood niet
authentiek. Slechts in 3 tot 5% van de gevallen
zou er sprake zijn van een 'balanssuïcide', en in
de grote meerderheid van die gevallen zou het dan
gaan om patiënten in het terminale stadium van
een ongeneeslijke ziekte die ernstig lijden veroor-
zaakt.
Mijn vraag is: hoe kunnen we erin slagen om

deze onderscheidingen te maken, hoe komen we
erachter of een suïcidewens werkelijk en authen-
tiek is, of veeleer geïnterpreteerd moet worden als
noodsignaal of als teken van psychische stoornis?
De commissie stelt het voor alsof we daarbij puur
de functionele criteria toepassen en afzien van
een inhoudelijk oordeel. Maar bij een ongenees-
lijke ziekte en ernstig lijden kunnen we de doods-
wens begrijpen; zou het werkelijk toevallig zijn
dat we ook praktisch alleen in die gevallen bereid
zijn van een 'balanssuïcide' te spreken?
(Gedwongen opname noemt de commissie on-

der meer gerechtvaardigd als de patiënt 'een ge-
vaar vormt voor zichzelf'. Maar als de patiënt nu
meent dat een bepaalde toestand, bijvoorbeeld
van verminking of de dood, geen gevaar voor hem
is, heeft hij dan niet ook het recht onverstandige
beslissingen te nemen?)
Wilsbekwaamheid wordt officieel in functio-

nele termen gedefinieerd, maar in feite in ver-
gaande mate op grond van een inhoudelijk oor-
deel bepaald. Dat is een eerste reden om te betwij-
felen ofhet werkelijk de vrije wilsbepaling van de
betrokkene is die de dragende grond kan vormen
voor de bereidheid tot hulp bij zelfdoding.
Welk functioneel criterium moet precies wor-

den gebruikt? De commissie geeft een vijftal mo-
gelijkheden, beginnend bij 'het op basis van een
rationele gedachtengang tot een besluit komen,
met een intact realiteitsbesef' , en eindigend bij
het simpele kenbaar maken van een voorkeur.
Vervolgens stelt de commissie dat niet bij elke
beslissing hetzelfde criterium behoeft te worden
gebruikt: hoe zwaarder de belangen wegen die
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met de beslissing gemoeid zijn, des te strenger
moet het toegepaste criterium zijn. Zo moet bij-
voorbeeld het strengste criterium worden ge-
bruikt wanneer een patiënt weigert een behande-
ling te ondergaan.
Maar bij een vraag om zelfdoding meent de

commissie dat een minder streng criterium mag
worden gebruikt. Anders zou alleen bij een 'ba-
lanssuÏcide' hulp gerechtvaardigd zijn. 'Indien er
geen behandelingsperspectief meer is, de patiënt
ernstig en onafwendbaar lijdt, èn de patiënt zijn of
haar dood uitdrukkelijk en herhaaldelijk wenst,
dan is het hanteren van de meest strikte eis voor
wilsbekwaamheid onbannhartig.' (Pag. 14; vgl.
pag. 20: 'teneinde te voorkomen dat weldoen ver-
wordt tot kwaaddoen '.)
Maar bij welke beslissing kunnen grotere be-

langen gemoeid zijn dan bij de keuze tussen leven
en dood? Als onze enige zorg is te verzekeren dat
juist de zwaarstwegende beslissingen uitdruk-
king zijn van een werkelijke en authentieke wil,
dan moeten we bij de keuze voor de dood uiter-
aard het strengste criterium gebruiken. Dat we
daarbij het gevaar lopen 'onbarmhartig' te wor-
den, doet dan in het geheel niet terzake. De on-
barmhartigheid ligt overigens natuurlijk niet in
het feit dat we zo'n streng criterium gebruiken om
een vrije wilsbepaling vast te stellen, maar in het
feit dat we op grond daarvan weigeren op het
doodsverlangen van de patiënt in te gaan, hoewel
we het met hem eens zijn dat de omstandigheden
dat verlangen rechtvaardigen. Als we echter op
die grond menen te kunnen afwijken van de stren-
ge en zuivere toepassing van het principe van res-
pect voor autonomie, dan hechten we blijkbaar
aan het motief van barmhartigheid zelfstandige
waarde.

Het centrale punt is echter dit. De functionele cri-
teria van de commissie zijn criteria voor oor-
deelsbekwaamheid, niet voor wilsbekwaamheid.
Voor wilsbekwaamheid is meer nodig. Onder een
'vrije wil' versta ik overigens niet een wil die zich
onttrekt aan iedere causale verklaring; mijn per-
soonlijke opvatting is dat alles een oorzaak heeft,
dus ook iedere wilsbepaling. Ik bedoel met on-
vrijheid wat Paulus ermee bedoelde: een wil die
fundamenteel in tegenspraak is met zichzelf. Bij
die vorm van onvrijheid kunnen we immers niet
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zeggen dat de beslissing die iemand uiteindelijk
neemt, een uitoefening is van zijn recht op zelfbe-
paling.
Maria bijvoorbeeld voldeedhoogstwaarschijn-

lijk aan het strengste criterium voor 'wilsbe-
kwaamheid' dat de commissie formuleert, maar
daarmee staat nog niet vast dat zij werkelijk in
staat was tot een autonoom wilsbesluit. Tussen
haar psychische stoornis en haar doodsverlangen
zou namelijk zowel een directe als een indirecte
relatie kunnen bestaan: het verlangen zou zelf een
uiting kunnen zijn van haar stoornis, of die stoor-
nis zou haar het leven zo ondraaglijk kunnen ma-
ken dat de dood voor haar als een verlossing
komt. Het probleem is dat er in haar geval aanwij-
zingen zijn zowel om een directe als om een indi-
recte relatie aan te nemen. Het is niet mogelijk het
bestaan van een van de twee definitief uit te slui-
ten. En dat is bij psychiatrische patiënten - bij-
voorbeeld in het geval van een vitale depressie -
heel vaak het geval.
De KNMG-commissieerkent dat, maar meent

dat het niet terzake doet. 'Aangezien wij geen
middelen meer hebben om de patiënt te laten
voortbestaan zonder zijn ziekte, en zonder deze
doodswens, zullen we ons perspectief moeten
wijzigen ... Dat resulteert ... in de conclusie dat nu
het respect voor de autonomie van de patiënt - on-
danks diens verminderde wilsbekwaamheid -
weer prevaleert' (pag. 14). Als ik het goed be-
grijp, betekent dit dat we, wanneer het lijden van
de betrokkene ondraaglijk en uitzichtloos is,
maar moeten aannemen dat zijn keuze voor de
dood vrij is, ook als dat in feite niet zo is. Maar
waarom zouden we dat moeten? Blijkbaar niet
om een zuivere uitoefening van het zelfbeschik-
kingsrecht te verzekeren, maar omdat het de eni-
ge vorm is waarin we het motief dat ons werkelijk
beweegt, binnen het kader van de heersende leer
respectabel kunnen presenteren. Dat motief is
dan blijkbaar niet respect voor autonomie, maar
barmhartigheid.
De beslissing om in te gaan op een verzoek als

dat van Maria kan gerechtvaardigd zijn. Niet om-
dat zij de eigenares is van haar eigen leven, en het
daarom weg mag gooien als zij dat wil. Maar om-
dat de dood voor haar inderdaad komt als een ver-
lossing.



Zelfdoding bij oude mensen:
een speciale problematiek?
Huib Drion

De vraag die ik ruim tweeëneenhalf jaar geleden
met mijn korte bijdrage in NRc-Handelsblad ter
discussie heb willen stellen, was deze: Wat
rechtvaardigt de staat om aan oude mensen die
vinden dat zij lang genoeg geleefd hebben en die
er geen behoefte aan hebben hun leven te beslui-
ten met een periode waarin zij nog slechts in tota-
le afhankelijkheid van anderen kunnen voortle-
ven, de in de samenleving aanwezige middelen te
onthouden waarmee zij hun leven op een voor
henzelf en voor hun omgeving aanvaardbare wij-
ze zouden kunnen beëindigen?
Dit is een lange zin geworden. Verschillende

elementen ervan zal ik daarom afzonderlijk be-
spreken.
Je afvragen wat de staat rechtvaardigt om aan

oude mensen die in de samenleving bestaande
middelen tot humane beëindiging van hun leven
te onthouden, is iets anders dan verdedigen dat de
staat aan oude mensen euthanatische middelen
behoort te verstrekken of te 'distribueren', zoals
mij wel eens in de mond is gegeven. Waar het om
gaat is, aan welke grond de staat het recht ontleent
om oude mensen de toegang tot zulke middelen te
verbieden. Tussen twee haakjes: ik heb met opzet
altijd over 'middelen', nooit over een 'pil' ge-
sproken. Met 'de pil van Drion' ben ik dan ook
niet zo erg gelukkig. Het lijkt me immers nodig
dat, om misdadig misbruik te voorkomen, de
middelen zo gekozen moeten worden dat ze
moeilijk aan een derde buiten diens kennis kun-
nen worden toegediend. Een 'pil' lijkt daarvoor
niet de beste oplossing.
Maar terug naar mijn vraag: op welke grond

mag de staat die middelen aan oude mensen ont-
houden? Het ligt voor de hand hier al dadelijk te-
gen in te werpen waarom mijn vraag alleen op
oude mensen is toegesneden. En die tegenwer-
ping is dan ook regelmatig gemaakt. Nu heb ik
nooit bedoeld of gezegd dat er zich niet ook bui-
ten de categorie van oude mensen gevallen kun-
nen voordoen waarin mijn vraag met evenveel
recht gesteld zou kunnen worden. Dan valt na-

tuurlijk in de eerste plaats te denken aan die nog
niet oude mensen die door een ongeval of door
een ziekte in zover in een zelfde situatie verkeren
als oude mensen, dat ook voor hen de kwaliteit
van het leven alleen maar achteruit kan gaan en
dat zij misschien alleen nog maar in een totale af-
hankelijkheid van anderen voort kunnen. Maar
wat deze gevallen van nog niet oude mensen van
'mijn' oude mensen onderscheidt, is dat de onher-
stelbaarheid van de gevolgen van de ziekte of van
het ongeval op een medisch oordeel moet berus-
ten. Hun wens tot levensbeëindiging ontstaat in
een medische context.
Maar net als bij oude mensen die niet meer

voor zich zelf kunnen zorgen, zal ook met betrek-
king tot deze 'medische gevallen' van nog niet
oude mensen moeten gelden dat het in wezen niet
een medische, maar een algemeen ethische of
existentiële vraag is, ofhet soort leven dat er voor
hen nog is overgebleven, de moeite en de ellende
van een verder leven waard is.
De verantwoordelijkheid voor de beantwoor-

ding van die vraag behoort te liggen bij de mens
die het aangaat, en niet bij de arts. Voor beide par-
tijen is een andere oplossing onjuist en on-
rechtvaardig.
Moet men nog een stap verder gaan, en dat zou

dan een heel belangrijke stap zijn? Moeten eutha-
natische middelen voor iedereen verkrijgbaar
zijn, voor jong zowel als voor oud, voor gezonden
zowel als voor ongeneeslijk zieken? Wat
rechtvaardigt de samenleving die middelen te
onthouden aan nog niet oude, niet ongeneeslijk
zieke mensen?
Die vraag heb ik in mijn stuk van oktober 1991

in NRc-Handelsblad als volgt proberen te beant-
woorden: 'Het antwoord lijkt nu - als men afziet
van religieuze overwegingen - voor een groot
deel bepaald door het feit dat zelfmoord zich niet
richt tegen het ik ofhet heden, maar de levensmo-
gelijkheid ontneemt aan de ik die men nog niet is,
aan de toekomstige ik. En met zijn toekomstige ik
voelt de gedeprimeerde mens nauwelijks solida-
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riteit. Voor zover hij al rationeel zou kunnen toe-
geven dat zijn toekomstige wezen vrij kan zijn
van de levensaversie die hem nu vervult, is die ge-
dachte hem eerder een bron van ergernis: ergernis
over de ontrouw van de latere ik jegens de stem-
mingen van nu. Als dat zo is, zullen anderen, zal
de samenleving voor de belangen van dat toe-
komstige ik (00') moeten opkomen.'

Tot zover mijn overwegingen van tweeëneen-
half jaar geleden. Ik sta daar nog altijd achter, en
ik geloof eerlijk gezegd ook niet dat als de men-
sen die de door mij gemaakte beperking zo onver-
vaard verwerpen, zelf eens over middelen tot
zelfdoding zouden beschikken, deze middelen
met even weinig moeite zouden afgeven aan de
twintigjarige die erom zou vragen, als aan een
tachtigjarige.

Het is waar: ook bij oude mensen zijn er nog
schommelingen in het leven mogelijk, maar uit
de aard van het oud worden van lichaam en geest
vloeit voort dat die schommelingen zich afspelen
in een natuurlijk dalende lijn. Dat zo zijnde, zijn
er juist wat oude mensen betreft geen goede gron-
den aan te geven om hun het recht te ontzeggen
zelf te bepalen hoe lang zij nog met het leven door
willen gaan en zeker niet om hun het recht te wei-
geren 'nee' te zeggen tegen een laatste stuk leven
dat zich nog slechts in een totale afhankelijkheid
van anderen kan afspelen.

Ik geloof dat er geen twijfel aan zou kunnen be-
staan dat het veel oude mensen een grote rust zou
geven, als zij de zekerheid hadden dat zij op het
moment dat hun gepast voorkomt, op een behoor-
lijke manier een einde aan hun leven zouden kun-
nen maken.

Vermoedelijk zou er in de praktijk in niet zo
veel gevallen gebruik van worden gemaakt. De
mens hangt nu eenmaal aan het leven. Maar het
getal van gewelddadige zelfdodingen door oude
mensen zou ongetwijfeld sterk afnemen. Bij oude
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mensen is zelfdoding veel minder vaak een ver-
kapte noodkreet naar de buitenwereld. Bij hen is
de mislukte poging tot zelfdoding dan ook veel
zeldzamer dan bij jongeren.

Er wordt wel beweerd dat weloverwogen suÏci-
des ofbalanssuÏcides niet, of praktisch niet, voor-
komen. Als men daarmee wil zeggen dat bij suÏci-
des altijd of bijna altijd niet-rationele emotionele
factoren mede een rol spelen, lijkt me de stelling
aannemelijk. Ook het besluit om een serieus over-
wogen suïcide uiteindelijk niet door te laten gaan,
zal meestal sterk bepaald zijn door een niet-ratio-
nele hang aan het leven. Altijd zullen emotionele
en irrationele overwegingen in de balans meewe-
gen, maar daarom hoeft de beslissing tot suïcide
niet een minder weloverwogen suïcide, een ba-
lanssuÏcide te zijn. Anders zouden ook huwelij-
ken maar zelden 'balanshuwelijken ' zijn. Moeten
we daarom alle huwelijken tegengaan of aan een
voorafgaand deskundigenoordeel onderwerpen?

Een tijdje geleden hebben er in een tehuis voor
bejaarden kort na elkaar enige zelfdodingen
plaatsgevonden. Het was begonnen met een
vrouw, een eind in de tachtig, volledig bedlege-
rig, sukkelend met alles en incontinent. Verschil-
lende malen had ze gesmeekt om een beëindiging
van haar leven. Maar men wilde niet of men durf-
de niet. De vrouw is toen in haar nachtjapon uit
het raam gesprongen. Goddank met succes. Ik
neem aan dat degenen die niet op haar verzoek om
een humane levensbeëindiging hebben willen in-
gaan, zich toen wel hebben afgevraagd of zij dat
toch niet beter wèl hadden moeten doen. Of zou-
den deze mensen zich veeleer hebben moeten af-
vragen of zij deze zelfdoding niet hadden kunnen
en moeten voorkomen door de oude vrouw op
haar bed vast te binden, of door tralies voor de ra-
men aan te brengen? Het zijn twee visies op de
waarde van het leven en op de menselijke waar-
digheid.



Een stap verder: de 'pil van Drion'
in juridisch perspectief
Trees A.M. te Braake

Enkele jaren geleden pleitte H. Drion voor de mo-
gelijkheid dat 'oude mensen die op zichzelf zijn
aangewezen, naar een arts kunnen lopen - hetzij
hun huisarts, hetzij een daartoe aangewezen arts-
om de middelen te verkrijgen waarmee zij op het
moment dat hun dat zelf aangewezen voorkomt,
een eind aan hun leven kunnen maken op een ma-
nier die voor henzelf en voor hun omgeving aan-
vaardbaar is'. 1
Drion heeft zijn idee (inmiddels, zijns on-

danks, bekend als 'de pil van Drion') in de open-
baarheid gebracht om uit te vinden in welke mate
een bij hemzelf levende wens door anderen her-
kend zou worden. Een precieze uitwerking heeft
hij achterwege gelaten 'om een eventuele discus-
sie erover niet al van den beginne af aan in bepaal-
de kanalen te sturen, waardoor de kern van de
zaak uit het oog zou kunnen raken'. 2 Die kern is,
dat voor oude mensen - Drion noemt een grens
van bijvoorbeeld 75 jaar3 - de middelen om op
een zelfgekozen moment op een humane wijze
een eind aan hun leven te maken, verkrijgbaar
zouden moeten zijn zonder dat zij daarvoor een
bijzondere reden (bijvoorbeeld ziekte) hoeven op
te geven.4
Voor Drion is een 'essentiële morele wet dat de

mensen zelf kunnen uitmaken: ik heb mijn leven
gehad, zo is het genoeg'. 5 Hij beseft echter ook
dat wat hij bepleit voor oudere mensen van een
grotere autonomie uitgaat' dan waar tot dusver bij
de discussies ever euthanasie aan pleegt te wor-
den gedacht'. 6 'Dat er "wetten" aan in de weg
staan, is duidelijk ... maar wat zijn de praktische
bezwaren?' zo vraagt Drion zich af.?
De wetten waar Drion op doelt richten zich niet

zozeer op de oudere mens, als wel op de arts
wiens hulp wordt ingeroepen. Behalve een grote-
re (volledige) autonomie voor oude mensen ten
aanzien van hun levenseinde, impliceert het idee
van Drion, juridisch gezien, ook een conflict met
het strafrechtelijk verbod op het verlenen van
hulp bij zelfdoding8 en de betekenis die daaraan
in de jurisprudentie is gegeven, alsmede met de

normen voor zorgvuldig medisch handelen terza-
ke zoals die in de tuchtrechtspraak zijn ontwik-
keld.
Deze bijdrage is gericht op beantwoording van

de vraag of deze aan het idee van Drion in de weg
staande 'wetten' in veroorlovende zin zouden
moeten worden aangepast of dat daartegen prin-
cipiële bezwaren bestaan. De beschouwingen
hierover worden beperkt tot de 'kern van de
zaak', evenals Drions voorstel. Daaraan vooraf-
gaand wordt beschreven in hoeverre en onder
welke voorwaarden (het verlenen van hulp bij)
zelfdoding naar huidig recht (wetgeving en juri-
sprudentie) toelaatbaar is en in welke opzichten
'de pil van Drion' een stap verder gaat.

Wetgeving
Het Europese Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens (EVRM) verplicht de bij het
verdrag aangesloten partijen, waaronder Neder-
land, tot bescherming van het recht op le-
ven:' Everyone' s right to life shall be protected by
law' (art. 2 EVRM). In de Nederlandse wetgeving
krijgt die bescherming in het bijzonder gestalte
door de strafbaarstelling van de 'misdrijven tegen
het leven' in de artikelen 287-295 van het Wet-
boek van Strafrecht. Tot deze misdrijven beho-
ren, behalve moord en doodslag in verschillende
vormen, ook euthanasie ('hij die een ander op zijn
uitdrukkelijk en ernstig verlangen van het leven
berooft wordt gestraft ... ' - art. 293) en het verle-
nen van hulp bij zelfdoding ('hij die opzettelijk
een ander tot zelfmoord aanzet, hem daarbij be-
hulpzaam is of hem de middelen daartoe ver-
schaft, wordt, indien de zelfmoord volgt, ge-
straft ... ' - art. 294).
Het strafrechtelijk verschil tussen hulp bij zelf-

doding en euthanasie is dat in het eerste geval de
uiteindelijke, dodelijke handeling door de betrok-
kene zelf wordt verricht en in geval van euthana-
sie door iemand anders. De wetgever heeft een
verschil in (negatieve) waardering tot uitdruk-
king gebracht in de maximale strafdreiging, te
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weten drie respectievelijk twaalf jaar gevange-
nisstraf.
Logischerwijs ontbreekt een strafbepaling ten

aanzien van zelfdoding. Echter ook wie zichzelf
heeft gepoogd te doden maar daarin niet is ge-
slaagd, wordt door de (strat)wet ongemoeid gela-
ten. Het verbod richt zich alleen tot degene die -
op een of meer van de in art. 294 omschreven wij-
zen9 - een bevorderende of behulpzame rol speelt
bij de zelfdoding door iemand anders. Het verbod
geldt niet zo absoluut als het is geformuleerd. Het
strafrecht kent algemene uitzonderingen (straf-
uitsluitingsgronden - artikelen 39-44 Wetboek
van Strafrecht) op de strafbaarheid van in andere
artikelen strafbaar gestelde gedragingen. Deze
uitzonderingen gelden in beginsel ook bij hulp bij
zelfdoding en euthanasie. Of een strafuitslui-
tingsgrond in concreto aanwezig is, wordt door de
rechter beslist op grond van de bijzondere om-
standigheden van het geval.

Strafuitsl uitingsgrond: noodtoestand
Sinds de wetgever de strafbepalingen ten aanzien
van euthanasie en hulp bij zelfdoding heeft gefor-
muleerd, zijn de opvattingen in de maatschappij
hierover veranderd, in het bijzonder tegen de ach-
tergrond van de huidige gezondheidszorg. Met
moderne medische mogelijkheden kan het leven
van een ernstig zieke patiënt veelal in stand wor-
den gehouden zonder dat de ziekte kan worden ge-
nezen ofhet lijden van de patiënt worden verlicht.
In die situatie wordt de arts soms geconfron-

teerd met een verzoek van de patiënt diens leven
te beëindigen of hem daartoe de middelen te ver-
schaffen. De arts bevindt zich dan in de situatie
dat hij moet kiezen tussen twee onderling strijdi-
ge plichten: enerzijds de plicht zich aan de wet te
houden en het leven te behouden, anderzijds de
plicht een situatie van door de patiënt als on-
draaglijk en uitzichtloos ervaren lijden op te hef-
fen. De arts die in deze situatie de keuze maakt in
strijd met de wet te handelen, komt, indien aan be-
paalde voorwaarden is voldaan, een beroep toe op
de strafuitsluitingsgrond overmacht (art. 40 Wet-
boek van Strafrecht) in de zin van een zijn keuze
rechtvaardigende noodtoestand of conflict van
plichten. 10 Deze mogelijkheid tot een beroep op
noodtoestand, evenals de daaraan gestelde voor-
waarden, gelden in beginsel gelijkelijk voor zo-
wel euthanasie als hulp bij zelfdoding.ll
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Een beroep op noodtoestand komt uitsluitend
een arts toe. Een beroep door anderen dan artsen
op welke strafuitsluitingsgrond dan ook, is in de
jurisprudentie consequent afgewezen. In beginsel
is het slechts de behandelend arts die ten opzichte
van zijn patiënt een bijzondere verantwoordelijk-
heid heeft die hem in een conflict van plichten kan
brengen.
In 1991 verklaarde een arts die hulp bij zelfdo-

ding verleende aan een patiënt met wie zij via een
medewerker van de Nederlandse Vereniging
voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE) in contact
was gekomen, uitdrukkelijk dat zij de hulp niet
had gegeven als behandelaar maar omdat de pa-
tiënt dood wilde. De strafrechter die hierover oor-
deelde, stelde dat zodoende reeds naar de eigen
opvattingen van de arts op haar niet de plichten
van een arts rustten die een beroep op noodtoe-
stand zouden kunnen rechtvaardigen. Reeds hier-
om kwam dit beroep haar niet toe. Daarbij kwam
dat niet aannemelijk was geworden dat aan de be-
slissing een zorgvuldige besluitvorming was
voorafgegaan.12 Uit het oordeel van de Hoge
Raad in een zaak waarbij het eveneens ging om
een via de NVVE ingeschakelde artsl3 blijkt even-
wel dat een beroep op noodtoestand door andere
artsen dan de ('oorspronkelijke') behandelaar in
beginsel wel mogelijk is.
De tuchtrechter, die in de eerste hiervoor ge-

noemde zaak eveneens oordeelde, lijkt zich iets
ruimer op te stellen. Deze stelt dat het - in ver-
band met de vereiste zorgvuldigheid - in het alge-
meen de voorkeur verdient dat de euthanasiebe-
slissing wordt uitgevoerd door de behandelend
arts, die in het algemeen in een nauwere vertrou-
wensrelatie staat tot de patiënt dan een niet-be-
handelend arts. Er zijn echter zeer wel situaties
denkbaar waarin een andere dan de behandelend
arts op zorgvuldige wijze kan overgaan tot het
toepassen van euthanasie. Indien de behandelend
arts om hem persoonlijk treffende redenen niet
bereid of in staat is, zou het immers te ver gaan de
patiënt te verplichten zijn behandeling geheel of
gedeeltelijk in handen te geven van een andere
arts, alvorens de laatste tot euthanasie zou kunnen
overgaan. 14

Voorwaarden beroep op noodtoestand
Voor een beroep op noodtoestand gelden ingevol-
ge de jurisprudentie de volgende voorwaarden. Er



moet sprake zijn van
- een duurzame wens te sterven en een uitdrukke-
lijk, weloverwogen verzoek van de patiënt dat
is gebaseerd op volledige informatie over zijn
toestand en vooruitzichten;

- een uitzichtloos, (subjectief voor de patiënt) on-
draaglijk (lichamelijk of psychisch) lijden;

- de afwezigheid van alternatieve, minder ingrij-
pende mogelijkheden om het lijden te verlich-
ten.
De arts die overweegt op het verzoek in te gaan
dient in een zorgvuldige besluitvormingsproce-
dure vast te stellen dat aan deze voorwaarden is
voldaan. De vraag of deze zorgvuldigheid mee-
brengt dat (steeds) een andere arts wordt gecon-
sulteerd en of deze al dan niet zelf de patiënt moet
hebben onderzocht, wordt door de strafrechter
anders beoordeeld dan door de tuchtrechter.
In de strafrechtspraak gelden, indien het lijden

zijn oorzaak vindt in een somatische ziekte, de
consultatie-eis en eigen onderzoek door de ge-
consulteerde arts niet als absolute voorwaarden.
In geval van een psychische ziekte of aandoening
is dat ten aanzien van beide eisen wel het geval,
zoals is uitgesproken door de Hoge Raad in een
recent arrest.15 De Hoge Raad overwoog dat in
gevallen waarbij het lijden van een patiënt niet
voortvloeit uit een somatische ziekte of aandoe-
ning, de beoordeling door de rechter of hulp bij
zelfdoding in de omstandigheden van het geval
door noodtoestand is gerechtvaardigd, met uit-
zonderlijk grote behoedzaamheid dient te ge-
schieden.16 Uit deze formulering kan worden op-
gemaakt dat die behoedzaamheid zowel geldt in-
dien het lijden voortvloeit uit een psychische
ziekte of aandoening als in geval van lijden zon-
der dat sprake is van een (somatische of psychi-
sche) ziekte of aandoening. De patiënte om wie
het in dit geval ging, leed aan een stoornis, be-
staande uit een depressie in engere zin, zonder
psychotische kenmerken, in het kader van een ge-
compliceerd rouwproces. De uitzonderlijke be-
hoedzaamheid bracht volgens de Hoge Raad mee
dat de rechter aan zijn oordeel mede ten grondslag
diende te leggen het oordeel van een tweede onaf-
hankelijke deskundige, die in elk geval zelf de pa-
tiënt heeft gezien en onderzocht, welk onderzoek
zich heeft uitgestrekt tot de ernst van het lijden en
de uitzichtloosheid daarvan, alsmede tot beant-
woording van de vraag of er bij de patiënt sprake

is van een vrijwillige en weloverwogen besluit-
vorming zonder dat diens beslisvaardigheid is
beïnvloed door zijn ziekte of aandoening. Van de
bedoelde uitzichtloosheid van het lijden kan vol-
gens de Hoge Raad in beginsel geen sprake zijn
indien een reëel alternatief om het lijden te ver-
lichten door de betrokkene in volle vrijheid is af-
gewezen.J7 De Hoge Raad heeft zich in zijn uit-
spraak niet uitgelaten over wat de behoedzaam-
heid meebrengt in geval van lijden zonder dat er
sprake is van enige ziekte of aandoening.
De tuchtrechter acht het steeds onvoldoende

dat de arts afgaat op zijn eigen oordeel. Er dient
eenstemmigheid te bestaan met een andere arts
die op grond van een eigen onafhankelijk onder-
zoek tot zijn oordeel is gekomen. 18
De verantwoordelijkheid van de arts eindigt

volgens de tuchtrechter ook niet op het moment
dat de beslissing tot medewerking is genomen.
De arts dient er tevens zorg voor te dragen dat de
levensbeëindiging met de bij medisch handelen
behorende zorgvuldigheid en kunde geschiedt.
Hieruit vloeit voort dat de arts zelf de levens-
beëindigende handeling verricht, althans de pa-
tiënt het middel in zijn aanwezigheid laat inne-
men en bij de patiënt blijft totdat hij de dood heeft
geconstateerd, dan wel bereikbaar en op zeer kor-
te termijn beschikbaar blijft om zo nodig te kun-
nen ingrijpen. Alleen dan kan de arts immers na-
gaan of de doodswens van de patiënt nog steeds
aanwezig is, corrigerend optreden indien het mid-
del niet mocht werken zoals verwacht, alsmede
zorgen voor opvang en begeleiding van aanwezi-
ge familieleden. Hieruit volgt tevens - aldus de
tuchtrechter - dat de arts het middel onder zich
houdt tot het moment van toediening aan of inna-
me door de patiënt. 19

De 'pil van Drion': een stap verder
Het voorstel van Drion gaat in diverse opzichten
een stap verder dan de huidige rechtspraak. Hij
stipuleert immers voor iedereen die een bepaalde
leeftijd heeft bereikt het recht om op 'eenvoudig'
verzoek - er zou immers geen bijzondere reden
voor hoeven te worden opgegeven - de middelen
tot zelfdoding (van een ander) te verkrijgen en
daarmee op een zelfgekozen moment tot zelfdo-
ding over te gaan.
Zoals gezien is een poging tot zelfdoding niet

strafbaar. Remmelink stelt uitdrukkelijk dat hier-
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uit niet een 'recht' op zelfmoord (zelfbeschik-
kingsrecht) kan worden afgeleid.2o De keuze van
de wetgever kan inderdaad zijn ingegeven, niet
door erkenning van een dergelijk recht, maar door
wijsheid en mededogen.21 Aan de jurisprudentie
kan enige steun worden ontleend voor de stelling
dat dit recht wel bestaat. De arts in een hiervoor
genoemde zaak22 verklaarde de hulp te hebben
verleend vanuit haar opvatting dat ieder mens het
recht heeft om zelf te beschikken over zijn leven.
De strafrechter ontkende dit recht niet maar stel-
de: 'Het bestaan van een dergelijk recht neemt
evenwel niet weg dat degene die met een verzoek
om hulp bij zelfdoding wordt geconfronteerd zich
dient te houden aan de norm die is vastgelegd in
artikel 294 van het Wetboek van Strafrecht, zij
het dat onder omstandigheden een beroep op
overmacht mogelijk is.'
Ook indien zou mogen worden geconcludeerd

dat een (juridisch) recht op zelfdoding bestaat,
dan nog gaat het voorstel van Drion verder dan
een volledig zelfbeschikkingsrecht voor oude
mensen ten aanzien van de eigen dood. Het houdt
immers een aanspraak in op de verschaffing door
iemand anders van de middelen tot zelfdoding.
Die betrokkenheid van een ander is naar huidig
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recht slechts toelaatbaar als aan de hiervoor be-
schreven voorwaarden is voldaan. Zonder de kern
van het voorstel los te laten kàn echter aan die
voorwaarden niet worden voldaan.
De voorwaarden zijn, kort weergegeven, het

verzoek, het lijden, het ontbreken van alternatie-
ven, een zorgvuldige besluitvorming die onder
omstandigheden consultatie van een onderzoek
door een tweede arts vraagt, alsmede uitvoering
door een arts die zich in een noodtoestand be-
vindt.
Een van de kenmerken van het voorstel is dat

de middelen zouden moeten kunnen worden ver-
kregen (ver) vóór de omstandigheden die eventu-
eel tot een doodswens en gebruik van de middelen
leiden, zich voordoen. Daarmee wordt de context
van de gezondheidszorg losgelaten. Op het mo-
ment dat de arts wordt gevraagd de middelen te
verschaffen, heeft hij dan ook niet te maken met
een 'patiënt' ten opzichte van wie hij een bijzon-
dere verantwoordelijkheid heeft welke hem in
een conflict van plichten kan brengen. De voor
een beroep op noodtoestand noodzakelijke afwe-
gingen kan de arts bovendien niet maken, omdat
het in beginsel niet gaat om een actuele doods-
wens, noch om actuele omstandigheden die daar-



voor redengevend zijn. Op het moment dat de
middelen eventueel worden gebruikt kàn er spra-
ke zijn van ondraaglijk lijden, het ontbreken van
alternatieven, een duurzaam verlangen naar de
dood en een weloverwogen beslissing, alsmede
van werking naar verwachting van het middel; er
is echter niemand voorhanden om na te gaan of dit
inderdaad het geval is. Zo is het voorstel ook uit-
drukkelijk bedoeld: een verzoek na het bereiken
van een bepaalde leeftijd moet voldoende zijn;
wat zich daarna afspeelt is een zaak van de oudere
zelf.

Ingevolge de jurisprudentie is dit uitdrukkelijk
niet voldoende. In de hiervoor aangehaalde uit-
spraak van de rechtbank te Rotterdam23 ging het
om een arts die een 73-jarige man behulpzaam
was geweest bij diens zelfdoding, uitsluitend om-
dat 'hij niet langer wilde leven' en nadat het niet
mogelijk bleek een tweede arts te vinden voor het
toepassen van actieve euthanasie. De zelfdoding
waarbij de arts hulp verleende vond plaats drie
weken na het eerste gesprek van de arts met de pa-
tiënt. De strafrechter achtte een zorgvuldige be-
sluitvorming niet aannemelijk, met name omdat
geen grondig onderzoek was ingesteld naar de
aard van de ziekte waaraan de patiënt leed en naar
diens ziektegeschiedenis, vooruitzichten en de
mogelijk aanwezige (verdere) behandelingsmo-
gelijkheden of (alternatieve) mogelijkheden om
verbetering te brengen in de situatie van de pa-
tiënt of diens lijden te verzachten. De rechter
achtte voorts van belang dat de arts, hoewel de pa-
tiënt niet in de terminale fase verkeerde24, haar
besluit om medewerking te verlenen reeds na be-
trekkelijk korte tijd had genomen en bij dat be-
sluit was gebleven ondanks het feit dat de huisarts
en twee behandelend specialisten afwijzend rea-
geerden op haar verzoek om bij de patiënt eutha-
nasie toe te passen.

Het verschaffen van middelen tot zelfdoding in
de met het voorstel van Drion beoogde situatie -
waarover de rechter zich (nog) niet heeft uitge-
sproken - is hiermee in zoverre te vergelijken dat
in beginsel ook geen sprake zou zijn van een arts
die handelt als behandelaar, terwijl de noodzake-
lijke afwegingen en onderzoek niet kunnen
plaatsvinden omdat het niet om actuele omstan-
digheden gaat. Behalve dat aldus de besluitvor-
ming tot zelfdoding niet kan worden getoetst,
worden ook principieel de voorwaarden van on-

draaglijk lijden en de afwezigheid van alternatie-
ven losgelaten.

Bezwaren tegen 'de pil van Drion'
Drion is van oordeel dat in de huidige situatie de
autonomie van oude mensen te kort wordt gedaan
doordat hun de in de samenleving beschikbare
middelen waarmee zij op een behoorlijke wijze,
op het moment dat hun dat passend voorkomt, een
einde aan hun leven kunnen maken, worden ont-
houden.25 Hij voert aan dat oude mensen - veel
beter dan jongere - kunnen overzien wat het leven
hun nog te bieden heeft en in staat zijn welover-
wogen te beslissen deze toekomst af te wijzen en
definitief af te snijden.26 Zijn voorstel komt erop
neer dat vanaf een bepaalde leeftijd niet meer
hoeft te worden getwijfeld aan het weloverwogen
karakter van de beslissing ten dode en dat de mid-
delen om die dood te bewerkstelligen 'zonder
vorm van proces' ter beschikking zouden moeten
worden gesteld, reeds op een moment dat de
doodswens nog niet actueel is. De wet zou daar-
toe moeten worden aangepast.

Dit voorstel roept belangrijke vragen op. Is de
veronderstelling dat zelfdoding door oude men-
sen in het algemeen een gevolg van een welover-
wogen, autonome beslissing zal zijn, ge-
rechtvaardigd? Zou het voorgestelde systeem op
de authenticiteit van die beslissing van (negatie-
ve) invloed zijn en/of anderszins onaanvaardbare
gevolgen (kunnen) hebben? Van iets andere aard
is de vraag naar de positie van de arts. De ant-
woorden op deze drie vragen impliceren evenzo-
veel bezwaren tegen aanpassing van de wet in de
bedoelde zin.

Weloverwogen beslissing
Ten aanzien van het weloverwogen karakter van
de beslissing tot zelfdoding door oude mensen
heeft met name Kerkhof, in reactie op het voor-
stel, twijfels geuit. Hij meldt dat uit de psycholo-
gische reconstructie van wat aan suïcides vooraf-
ging blijkt, dat ook bij ouderen de laatste dagen
vooral worden gekenmerkt door emotionele ont-
reddering, chaos, verwardheid, wanhopig zoeken
naar oplossingen, heftige emotionele verschui-
vingen op de balans van leven en dood en niet te
vergeten impulsiviteit. Er zou vaak geen sprake
zijn van een balans die in alle gemoedsrust is op-
gemaakt en ook bij ouderen komt het volgens
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Kerkhof voor dat hun levensperspectieven aan-
zienlijk verbeteren nadat zij ervan werden weer-
houden suïcide te plegen.27 Hij meent overigens
dat het nadenken over het levenseinde veel rusti-
ger zou kunnen verlopen als er andere dan de hui-
dige gruwelijke methoden ter beschikking zou-
den staan.28 Niettemin lijkt niet zeker dat oude
mensen altijd' weten wat zij doen' als zij tot zelf-
doding besluiten. Van Osch meent dat zelfdoding
ten gevolge van een niet weloverwogen beslis-
sing kan worden voorkomen door de verkrijg-
baarheid van de middelen te protocolleren. Hij
denkt daarbij aan een wachttijd tussen aanvraag
en verkrijging of aan enige vorm van overleg met
de huisarts. Een wachttijd kan zijns inziens im-
pulsieve mensen weerhouden van een inadequate
reactie op een frustratie, terwijl suïcidaal hande-
len op basis van een onjuist inzicht in de eigen si-
tuatie door maatregelen in het protocol zou kun-
nen worden tegengegaan.29 Dergelijke maatrege-
len - wat er ook zij van het effect daarvan - tasten
echter de kern van het voorstel aan: het is immers
de bedoeling dat oude mensen zich niet hoeven te
verantwoorden voor hun keuze tot zelfdoding.

Ongewenste effecten
De tweede vraag is die naar effecten van het voor-
gestelde systeem. Met de naar huidig recht gel-
dende voorwaarden voor hulp bij zelfdoding is,
zo goed en zo kwaad als dat mogelijk is, een ver-
zoening tot stand gebracht tussen de bescherming
van het (recht op) leven en de individuele autono-
mie te dien aanzien, die juist ook bij bemoeienis
door anderen in gevaar kunnen komen. Wanneer
alle voorwaarden worden losgelaten groeit het
gevaar voor directe of indirecte pressie. Drion er-
kent de gevaren van pressie en acht deze moreel
verwerpelijk30, maar gaat ervan uit dat daarvan
vooral sprake zou kunnen zijn bij samenlevende
oude mensen, voor hem een reden dezen niet ge-
heel op een lijn te stellen met alleenstaanden.3l
Deze gedachte gaat echter voorbij aan de wijze

waarop ook de wijdere omgeving - meer of min-
der subtiel- de boodschap kan uitzenden dat het
leven op een bepaalde leeftijd 'welletjes is ge-
weest', al dan niet in combinatie met een verwij-
zing naar de kosten van de gezondheidszorg voor
ouderen en met een afnemende zorgbereidheid.32
Dergelijke boodschappen zijn ook nu niet on-
denkbaar, maar indien zelfdoding van oude men-
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sen vergaand zou worden gefaciliteerd en gelegi-
timeerd, kan dat een versterking daarvan uitlok-
ken en zelfdoding die niet werkelijk is gewild,
bevorderen. Een regeling die is bedoeld ter ver-
sterking van autonomie zou dan juist een tegen-
gesteld effect hebben.
Een andersoortig effect is de mogelijkheid van

misbruik van de middelen tijdens de 'bewaarpe-
riode' , hetzij door de betrokkene gewild (zelfdo-
ding door iemand anders dan degene aan en ten
behoeve van wie de middelen zijn verstrekt) het-
zij ongewild (moord). Deze mogelijkheid is verre
van denkbeeldig. Zo kreeg de medische tucht-
rechter bijvoorbeeld te oordelen over een huisarts
die een middel voor zelfdoding ter beschikking
had gesteld aan een patiënte met wie was afge-
sproken dat zij dit een week later in aanwezigheid
van de arts zou innemen, nadat de arts zijn beslis-
sing alsnog zou hebben voorgelegd aan een colle-
ga-huisarts. Volgens afspraak zou het middel zo-
lang worden bewaard in de kluis van de ex-echt-
genoot van de patiënte, met wie zij goed bevriend
was. Op het afgesproken tijdstip voelde de patiën-
te zich veel beter en verklaarde zij haar leven
(nog) niet te willen beëindigen. Gezamenlijk
werd besloten dit voor onbepaalde tijd uit te stel-
len; het middel bleef in de woning achter. Elf da-
gen daarna doodde de ex-echtgenoot - die eerder
een mislukte poging tot zelfdoding had gedaan -
zichzelf met gebruikmaking van dit middeJ.33
Gesteld is dat althans het misbruik in de vorm

van moord zou kunnen worden gereduceerd door
het middel van een smaakstof te voorzien, door
voor een bepaalde toedieningsvorm te kiezen,
bijvoorbeeld capsules, door te zorgen voor een
gemakkelijke herkenbaarheid na gebruik en door
registratie en periodieke herregistratie van de
'uitstaande' middelen.34 Erg overtuigend zijn
deze maatregelen echter al niet ter bestrijding van
misbruik in de vorm van moord; op het door de
betrokkene zelf gewilde gebruik lijkt het in het
geheel geen effect te kunnen hebben.

Positie van de arts
De positie van de arts, ten slotte, zou een grondige
wijziging ondergaan. Thans heeft de arts, op
grond van zijn professionele deskundigheid, een
belangrijke rol in de besluitvorming tot en uitvoe-
ring van (euthanasie en) hulp bij zelfdoding. De
arts kan en moet de situatie, de vooruitzichten en



het verzoek van de betrokkene en de aan- of afwe-
zigheid van alternatieven beoordelen, alsmede de
juiste methode/middelen voor levensbeëindiging
bepalen. Daarbij komt dat de arts als enige be-
voegd is die middelen voor te schrijven. Drion
stelt dat de problematiek van zelfdoding bij oude
mensen niet primair een medische problematiek
is, maar dat het eigen oordeel van de oude mens
over zijn waardigheid en zijn behoefte aan zelf-
standigheid en zijn eigen bereidheid om zijn om-
geving met de gevolgen van zijn ouderdom te be-
lasten, bepalend zijn.35 Hiervóór is dan ook vast-
gesteld dat de context van de gezondheidszorg
wordt losgelaten. Niettemin rekent Drion op de
arts om daartoe de middelen te verschaffen, om-
dat alleen deze daartoe bevoegd is.
De beroepsethiek van de arts strekt echter pri-

mair tot levenshulp; de arts zal daarom toch een
eigen afweging willen maken, een eigen beslis-
sing nemen en zich niet willen laten degraderen
tot niet-verantwoordelijke uitvoerder van een
niet ter discussie staande wens van de betrokke-
ne.36 Iets anders kan van een arts ook bezwaarlijk
worden gevergd.

Conclusie en slotopmerkingen
Drion stelt dat het voor veel oude mensen een be-
dreiging is dat er voor hen een moment zal komen
waarop zij ook in de meest elementaire dingen
van het leven door lichamelijke en/of geestelijke
achteruitgang niet meer voor zichzelf kunnen
zorgen3? en dat veel van hen er een grote rust in
zouden vinden om op aanvaardbare wijze uit het
leven te stappen op het moment dat hun dat - ge-
zien wat hen daarvan nog te wachten staat - pas-
send voorkomt. 38 Hij stelt ook dat het een plicht is
voor de samenleving die bedreiging zoveel mo-
gelijk weg te nemen.39
Het schrikbeeld dat Drion schetst is zeer. in-

voelbaar, maar zo de samenleving een plicht heeft
hier iets aan te doen, dan blijft het toch ook de
plicht van de samenleving (overheid/wetgever)
het leven van een ieder gelijkelijk te beschermen.
In dit laatste lijkt Drions voorstel te kort te schie-
ten.
De beoogde, nogal radicale verlaging van de

drempel voor zelfdoding door oude mensen is ge-
baseerd op de veronderstelling dat in het bijzon-
der oude mensen heel goed weten wat zij doen als
zij daartoe beslissen. Het is echter niet zeker dat

terzake altijd een weloverwogen beslissing wordt
genomen. Ook als dat wel zo zou zijn, dan nog zet
de uitsluiting van elke toetsing van die beslissing
de deur open voor zelfdoding onder (ongeoor-
loofde) invloed van buitenaf. Indien de wetgever
hierin mee zou gaan, dan zou het leven van oude
mensen minder worden beschermd dan dat van
anderen, hetgeen in strijd is met de grondwettelij-
ke rechtsgelijkheid en de wetgever wellicht ook
in strijd zou brengen met zijn plicht op grond van
het eerder genoemde artikel 2 EVRM.

De bezwaren blijken in hoge mate voort te ko-
men uit de situatie dat ouderen reeds op voorhand
de middelen tot zelfdoding in handen zouden
moeten worden gegeven. Als het gaat om de rust
van de wetenschap dat het leven niet onder alle
omstandigheden ten einde toe hoeft te worden ge-
leefd, zou dat ook op andere wijze kunnen worden
bereikt. Het is bekend dat in geval van een toezeg-
ging van een arts hulp te verlenen (bij zelfdoding
dan wel in de vorm van euthanasie) zodra het mo-
ment daartoe naar het oordeel van de betrokkene
is gekomen, het concrete verzoek vaak achterwe-
ge blijft. Een dergelijke toezegging blijkt veelal
de nodige rust te geven, terwijl een allerlaatste
check op de beslissing en toezicht op een verant-
woorde uitvoering mogelijk blijven. Het lijkt
toch niet onredelijk dat degene die hulp van een
ander wenst bij zijn zelfdoding, als prijs voor die
hulp zich een dergelijke check moet laten welge-
vallen, te meer waar die check ten dienste staat
van de bescherming van zowel autonomie als
recht op leven, de kans op misbruik sterk redu-
ceert en de arts de gelegenheid geeft zijn beroeps-
verantwoordelijkheid waar te maken.
Een toezegging als bedoeld zou overigens ge-

makkelijker kunnen worden verkregen als de
rechtszekerheid van de arts zou worden vergroot
door een wettelijke omschrijving van de omstan-
digheden/voorwaarden waaronder hulp bij zelf-
doding (en overigens ook euthanasie) niet straf-
baar is.
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Levensbeëindiging bij minderjarigen
Els Berkhout-Dhont

Het licht is niet meer wat het was, toch zag
ik tot je grond.
Niets heeft meer wat het had, je oog geen licht
je mond geen mond.

ChrJ. van Geel

In de maatschappelijke discussie rond euthana-
sie, levensbeëindiging en hulp bij zelfdoding zal
naar verwachting, als gevolg van toenemende
medische mogelijkheden, de vraag naar voren ko-
men of, en zo ja onder welke voorwaarden het le-
ven van een minderjarige beëindigd mag worden.
Rond deze vraag doen zich vele juridische, ethi-
sche en levensbeschouwelijke vragen voor. Deze
vragen zijn dusdanig gecompliceerd en zo emo-
tioneel beladen dat de meeste gezondheidszorg-
instellingen uitspraken en protocollen rond deze
problematiek bij voorkeur vermijden.

Toch verscheen in 1992van de hand van de Ne-
derlandse Vereniging van Kindergeneeskunde
het omstreden rapport Doen of Laten; grenzen
van medisch handelen in de neonatologie. Met dit
moedige rapport is een eerste begin gemaakt om
dit gevoelige probleem bespreekbaar te maken.
Het rapport is specifiek gericht op de categorie
kinderen (vaak te vroeg geboren) tot de leeftijd
van circa drie maanden. Het rapport bevat onder
meer een aantal criteria, op grond waarvan artsen
kunnen besluiten of het toekomstige leven van
het kind 'leefbaar' zal zijn of niet. Enkele van
deze criteria zijn: de mate waarin het kind zal Iij-
den, hoe afhankelijk het zal zijn van het zorgcir-
cuit en de mate waarin het kind zelfredzaam kan
zijn en zal kunnen communiceren. Onder medici,
ethici en gezondheidsjuristen is een heftige dis-
cussie losgebarsten over dit onderwerp, waarbij
vooral de sector voor verstandelijk gehandicap-
ten zich zeer negatief heeft uitgelaten.

Ook ten aanzien van kinderen die ouder zijn
dan drie maanden en die bij de geboorte gezond
waren, spelen de genoemde criteria een rol. Het
gaat dan vooral om een situatie waarbij een medi-
sche behandeling niet langer als zinvol aange-
merkt kan worden en wanneer er voor de arts de
bekende 'noodsituatie' ontstaat: een conflict tus-

sen de plicht het leven te redden en de plicht het
lijden te verlichten. Voor deze categorie minder-
jarigen is tot nu toe geen rapport verschenen van
de KNMG of de Vereniging van Kinderartsen. Als
gevolg hiervan is een situatie ontstaan waarin een
grote groep kinderen eigenlijk niet onder een en-
kelvoudige en duidelijke richtlijn is te brengen.
De oorzaak hiervan is vooral gelegen in de com-
plexiteit en gevoeligheid van de materie, een ver-
anderde kijk op autonomie en de onduidelijke
juridische status van de ouders.

Aan de discussie over dit onderwerp ligt een
aantal fundamentele vragen ten grondslag die
zich feitelijk niet meer op het niveau van medisch
handelen afspelen, maar die te maken hebben met
ethische en levensbeschouwelijke vragen naar de
beschermwaardigheid en heiligheid van het leven
en de betekenis van lijden.

Wat deze discussie zo moeilijk maakt is dat de
uitgangspunten en daaraan verbonden emoties,
normen en waarden deels onbewust en opgesla-
gen in ons collectieve geweten zijn. Doris Les-
sing schrijft hierover: 'Tweeduizend jaar lang
ging Europa gebukt onder een tiran - de christelij-
ke kerk - die geen afwijkende meningen toe-
stond, alle vreemde invloeden weerde en niet aar-
zelde in de naam van God te doden, te vermorze-
len, te verbranden en te folteren. Die geschiedenis
voor ogen houden is niet bedoeld om de herinne-
ring aan voorbije tirannieën levend te houden,
maar om die van vandaag te herkennen, want het
patroon zit nog diep in ons'.

Het is dit diep in onszelf gegrifte patroon dat
een controverse doet ontstaan tussen het gevoel
en het verstand. Enerzijds zijn we rationeel ver-
heugd, omdat de toenemende medische ontwik-
kelingen allerlei positieve mogelijkheden schep-
pen, maar anderzijds hebben onze moraal en onze
emoties moeite om het tempo bij te houden.
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Voortdurend eisen allerlei ontwikkelingen van
ons dat we flexibel zijn, onze waarden aanpassen.
Gelukkig zijn we daartoe voor een groot deel in
staat, zoals bijvoorbeeld de veranderde houding
ten aanzien van huwelijk, seksualiteit en het krij-
gen van kinderen bewijst.

Ethische dilemma's
Ten aanzien van de beschermwaardigheid van het
leven en de plaats en betekenis van de dood in het
bestaan blijkt dat veel moeilijker te zijn. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit de situatie rond abortus provoca-
tus. Vroeger werd die slechts uitgevoerd in geval
van een ongewenste zwangerschap op sociale en
persoonlijke gronden. De laatste jaren is daar
door de ontwikkeling van de prenatale diagnos-
tiek een andere reden bijgekomen: de situatie
waarin het ongeboren kind dusdanig ernstige af-
wijkingen heeft dat de conditie van het kind na de
geboorte 'niet, of slecht met het leven verenig-
baar is'. De moeder wordt in dit geval doorgaans
geadviseerd de zwangerschap niet uit te dragen.
Het is nog niet zo lang geleden dat de geboorte

van een kind met ernstige afwijkingen een spe-
ling van de natuur was, waarbij ouders en artsen
machteloos stonden. Afhankelijk van de ernst
van de afwijking overleed het kind of ging het
deel uitmaken van het gezin. Dit 'lot' werd gezien
als de natuurlijke loop van het leven en werd in
meer of mindere mate aanvaard en gedragen. Als
de belasting voor het gezin te groot werd, was (en
is) de oplossing gelegen in het in een tehuis plaat-
sen van het kind. In verreweg de meeste gevallen
gaat het om een uithuisplaatsing van een verstan-
delijk gehandicapte.
Tegenwoordig zijn lang niet alle ouders en art-

sen bereid om machteloos toe te zien en het lot te
aanvaarden. Dit geldt niet alleen voor pasgebore-
nen, maar ook voor kinderen die ouder en zeer
ernstig ziek zijn. In eerste instantie is er natuurlijk
altijd de sterke gerichtheid op uitgebreide medi-
sche diagnostiek, de hoop op een succesvolle me-
dische behandeling, en een sterk vertrouwen in de
deskundigheid van de artsen met hun schijnbaar
onbegrensde mogelijkheden. Steeds vaker echter
slagen medische apparatuur, farmaceutische
middelen en technische kennis erin de dood af te
weren. In toenemende mate roepen deze moge-
lijkheden een heel scala van vragen en dilemma' s
op:
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- moet er wel een behandeling ingezet worden en
wat zijn daarbij de mogelijkheden en de kansen
op verbetering of herstel?
moet een behandeling doorgezet worden als
steeds duidelijker wordt dat het kind weliswaar
zal overleven, maar met zeer ernstige restver-
schijnselen?

- hoeveel lijden kun je een kind nog aandoen?
- mag dit leven niet beëindigd worden?
Vooral op de intensive care voor kinderen, waar
men de mogelijkheid heeft vitale functies te on-
dersteunen of over te nemen, ontstaan situaties
waarin de behandeling niet het verwachte herstel
of verbetering tot stand heeft kunnen brengen. De
vraag die dan aan de orde komt is of, en onder
welke voorwaarden, het leven van een ernstig
ziek, wilsonbekwaam kind actief beëindigd mag
worden. Het gaat hier om kinderen die 'uit de
dood teruggehaald zijn' , kinderen die dank zij de
medische techniek in leven blijven, maar die
'ontgeest' (Kuitert) zullen moeten voortbestaan.
De hoop van de ouders slaat in deze situaties

vaak om in wanhoop. Het kind waarvoor ze zo be-
wust hebben gekozen, zal verder moeten leven
zonder ooit eigenschappen te kunnen ontwikke-
len die kenmerkend zijn voor het menselijk leven,
het zal geen zintuiglijke vermogens of communi-
catiemogelijkheden hebben en het zal nooit enige
notie hebben van liefde, verbondenheid, weder-
kerigheid, vrijheid of zelfstandigheid. Het li-
chaam van het kind zal wel verder groeien, al
wordt het vaak vervormd aangezien deze kinde-
ren doorgaans epileptisch, spastisch en/of coma-
teus zijn.
Reeds een aantal jaren buigt een kleine com-

missie vanuit het Academisch Ziekenhuis van de
Universiteit van Amsterdam zich over de op-
dracht om tot richtlijnen te komen die een aanvul-
ling moeten zijn op het Protocol Euthanasie en
Hulp bij Zelfdoding voor Volwassenen. Het uit-
gangspunt van deze commissie is dat niet bij
voorbaat aan minderjarigen de kans ontzegd mag
worden een einde te (laten) maken aan uitzicht-
loos en ondraaglijk lijden. De reden waarom voor
dit uitgangspunt is gekozen is dat het ondraaglijk
lijden niet draaglijker en de uitzichtloze noodsi-
tuatie niet minder uitzichtloos wordt omdat ie-
mand de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft
bereikt.



Het complexe begrip minderjarigheid
Uit het werk van de commissie is naar voren ge-
komen dat minderjarigheid een bijzonder com-
plex begrip is, mede omdat er enorme individuele
verschillen bestaan in de ontwikkeling van kinde-
ren in de leeftijd tot achttien jaar. Minderjarig-
heid is dan ook vooral een juridisch begrip, dat
met name de handelingsbekwaamheid van de
minderjarige, de zorgplicht en beslissingsbe-
voegdheid van de ouders en de rol van de over-
heid regelt. In de Wet Geneeskundige Behande-
lingsOvereenkomst (WGBO) is reeds een belang-
rijke nuancering aangegeven ten aanzien van
leeftijdsgrenzen, waarmee aan de toenemende
begripsvorming en mondigheid en de daaruit
voortvloeiende handelingsbekwaamheid van de
minderjarige recht wordt gedaan. Zo is onder
meer vastgelegd dat de vraag om euthanasie of
hulp bij zelfdoding van een zestienjarige behan-
deld moet worden als zijnde die van een volwas-
sene.
Het komt slechts zelden voor dat een minder-

jarige een verzoek om hulp bij zelfdoding doet.
Als het voorkomt gaat het vrijwel altijd om reeds
lange tijd zieke kinderen met een uiteindelijk
dodelijke ziekte. Het enige dat dan nog rest is de
bestrijding van pijn en benauwdheid en het ver-
lichten van andere vormen van lijden. Het leed
dat de patiënt bij levensverlenging dan nog te
wachten staat, wordt dan vaak als onevenredig
zwaar ervaren zodat de dood als een verlossing
wordt beschouwd.
Deze kinderen, die door hun langdurige ziekte

vaak meer volwassen zijn dan hun kalenderleef-
tijd aangeeft, kunnen zich beroepen op hun auto-
nomie, waarbij de doodswens uiteraard duur-
zaam en weloverwogen moet zijn. Net als bij vol-
wassenen moet bovendien de wils- en oordeels-
bekwaamheid vastgesteld worden.
Om tot een weloverwogen vraag en besluit te

komen is het noodzakelijk dat het kind alle rele-
vante informatie in begrijpelijke taal en bij herha-
ling te horen heeft gekregen. Voor de behandelaar
is dit een moeilijke opgave, aangezien deze vaak
jarenlang heeft geprobeerd het kind hoop op her-
stel te geven en deze te motiveren de vaak belas-
tende behandelingen vol te houden. De behan-
delaar zal het ernstig verlangen naar hulp bij
beëindiging van het leven slechts kunnen inwilli-
gen na uitvoerig overleg en zorgvuldig beraad

met ouders, collega' s, verpleegkundigen en even-
tueel andere bij de behandeling betrokken hulp-
verleners. In dit besluitvormingsproces wordt het
oordeel van de ouders meegewogen, zodat een
consensus bereikt kan worden. In het uitzonder-
lijke geval dat de ouders het echter niet met het
kind eens zijn, kan via juridische weg de wens van
de minderjarige toch worden ingewilligd. Vanaf
de leeftijd van zestien jaar is de toestemming van
de ouders niet langer vereist. Zelfs is het formeel
zo dat de ouders in dat geval niet op de hoogte ge-
bracht hoeven te worden van de behandeling of
levensbeëindiging van de minderjarige. Op de rol
en verantwoordelijkheden van de ouders kom ik
nog terug.
Zoals aangegeven komt de vraag om actieve

levensbeëindiging slechts zelden voor. Veel va-
ker komt de vraag voor of de behandeling van een
uitzichtloos ziek kind moet worden ingesteld of
voortgezet.

Oudere kinderen
Ook voor de groep kinderen van twaalf tot zestien
jaar is het uitgangspunt dat ze niet ondraaglijk en
uitzichtloos hoeven te lijden. De leeftijdsgrens is
een formeel gegeven, die in het kinderrecht als
noodzakelijk markeringspunt is aangegeven. In
de praktijk van alledag zijn er echter grote indivi-
duele verschillen in de leeftijd waarop er sprake is
van oordeelsbekwaamheid. Vanaf de leeftijd van
twaalf jaar mag het zieke kind niet behandeld
worden zonder dat het goed geïnformeerd is, en er
uitdrukkelijk naar de mening van het kind is ge-
vraagd. Dit is niet alleen formeel van belang,
maar ook omdat de motivatie en emotionele hou-
ding van het kind van invloed kunnen zijn op het
effect van de vaak zeer pijnlijke en langdurige be-
handelingen. Het is opvallend hoe bijzonder
groot de inzet en vitaliteit van kinderen is tijdens
langdurige opnames en ziekteperiodes. Ze leven
vaak in de dynamiek van de toekomst, hebben al-
lerlei verwachtingen over school en vragen zich
af of ze later nog wel kinderen kunnen krijgen.
Wanneer dan toch blijkt dat er geen reële ver-
wachtingen meer zijn en de vraag zich voordoet
of een behandeling moet worden in- of voortge-
zet, dan zal het kind ook daar zijn mening over
moeten geven. Als de ouders zich aansluiten bij
de mening van het kind, dan zal ook de behande-
laar zich daarbij moeten aansluiten: ook een kind
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heeft het recht een behandeling te weigeren. Er
ontstaat een probleem voor de behandelaar wan-
neer er een verschil van mening is tussen de ou-
ders en het kind. Het komt wel voor dat een kind
van veertien of vijftien jaar door wil gaan met een
kuur, terwijl ouders en behandelaar dit niet meer
als zinvol beschouwen. Andersom is evenzo zeer
een probleem. Wanneer de ouders zich niet kun-
nen verzoenen met de onafwendbare dood van
hun moegestreden kind, dan kan de arts zich niet
zonder meer aansluiten bij de wens van de ouders.
In de gesprekken die worden gevoerd met alle be-
trokkenen, dient het belang van het kind centraal
te staan en de vraag of verdere behandeling (nog)
zinvol is.

Machteloos en toch verantwoordelijk
Wanneer er door de betrokkenen besloten is om
niet verder te behandelen, dan komt de vraag aan
de orde hoe menswaardig te handelen in dit sta-
dium. Het staken van de behandeling leidt im-
mers niet vanzelfsprekend direct tot de dood. On-
danks de bestrijding van pijn en andere vormen
van lijden is het doorgaans voor ouders en kind
een bijzonder moeilijke periode waarin men zich
vertwijfeld afvraagt 'hoe lang dit moet duren',
'waar is de grens' en 'heeft het zin om tot het bit-
tere einde door te gaan?' Dan komen vragen naar
de kwaliteit van leven, het loslaten en de rouw om
het aanstaande verlies ter sprake. Feitelijk staat
iedereen met de rug tegen de m4ur, met name om-
dat er juridisch geen goede regeling is om bij min-
derjarigen actief levensbeëindigend te handelen.
Het strafrecht hangt dan ook voortdurend als een
zwaard van Damocles boven het hoofd van de
arts. Voor zover bij mij bekend is afwachten en
pijn bestrijden het enige wat men kan doen (en
ook doet) in deze situatie. Wanneer dit ultieme
moment van de noodsituatie, het conflict van
plichten, aanbreekt, dan is er slechts de machte-
loosheid, het niet kunnen en mogen handelen op
een zodanige manier dat de lijdensweg wordt af-
gesloten en het leven beëindigd wordt.
Vanuit een moreel gezichtspunt is er echter

mijns inziens maar een flinterdunne grens tussen
het staken van de behandeling met alle daaraan
verbonden consequenties en het actief levens-
beëindigend handelen. Het is bovendien voor be-
handelaars in toenemende mate een niet te dragen
verantwoordelijkheid om wel een behandeling te
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mogen staken, maar niet het leven te kunnen be-
ëindigen. Is nalaten soms geen verantwoordelijk-
heid? Deze situatie heeft tot gevolg dat de mens-
waardigheid van de minderjarige in een vacuüm
terechtkomt en men het spoor van medemense-
lijkheid naar de ouders toe kwijtraakt.
In het bovenstaande zijn categorieën minderja-

rigen belicht in relatie tot leeftijd en het al of niet
oordeelsbekwaam zijn. Voor een deel hebben
deze begrippen een relatie tot elkaar: een kind van
twee jaar kan immers niet oordeelsbekwaam zijn.
Anderzijds kan een veel ouder kind zodanige
ziekteverschijnselen hebben dat de oordeelsbe-
kwaamheid aangetast is, bijvoorbeeld wanneer er
sprake is van ernstige hersenbeschadigingen.
Hieruit blijkt dat er te allen tijde en ten aanzien
van alle categorieën kinderen een specifieke rol
en verantwoordelijkheid liggen voor diegenen
die in staat zijn de oordeelsbekwaamheid vast te
stellen.

De ouders
In het begin van dit artikel is een aantal voorbeel-
den genoemd van veranderde waarden ten aan-
zien van het krijgen van kinderen. Met de op-
komst van de anticonceptie is hiervoor de gehele
verantwoordelijkheid bij de (toekomstige) ou-
ders komen te liggen. In Nederland overkomt
zwangerschap je in het algemeen niet meer: het is
een individuele, bewuste keuze geworden. Ten
aanzien van een eventuele abortus draagt de be-
handelaar (mede)verantwoordelijkheid voor het
prenatale onderzoek, het medische advies en de
mogelijke ingreep zelf, met alle daaraan verbon-
den ethische implicaties.
Het omslagpunt ligt echter wanneer het kind

wordt geboren. Vanaf dit moment krijgt het kind
een andere status, zowel in emotioneel, als in juri-
disch, ethisch en levensbeschouwelijk opzicht.
De beschermwaardigheid van het menselijk le-
ven wordt dus steeds groter naarmate de foetus
zich verder ontwikkelt. De geboorte is hierbij een
belangrijk omslagpunt. Op dit punt verandert de
beslissingsbevoegdheid van de ouders. Er is een
zorgplicht en een plicht om in het beste belang
van het kind te handelen. Ook de staat krijgt nu
zijn verantwoordelijkheid: hij kan de zorgplicht
opleggen of afnemen. Hierdoor krijgen ook de be-
handelaars een andere verantwoordelijkheid naar
het kind toe. In deze driehoek van ouders, arts en



wetgever ontstaan zeer complexe vragen omtrent
beslissingsbevoegdheid wanneer behandeling,
het eventuele staken hiervan, of actieve levens-
beëindiging overwogen wordt.
Of het nu gaat om een te vroeg geboren baby,

een kind dat een ernstig ongeluk heeft gehad of een
kind dat aan een levens bedreigende ziekte lijdt,
steeds hopen ouders dat een zodanig herstel moge-
lijk is dat het kind een menswaardig en zinvol le-
ven zal kunnen leiden. Deze hoop is een diep men-
selijk gegeven, een houvast in benarde situaties
wanneer er perspectief is op herstel ofverbetering.
Dank zij de enorme medische ontwikkelingen is
deze hoop gelukkig vaak terecht. Soms duurt het
herstel lang en/of is er sprake van meer of minder
ernstige restverschijnselen, die vaak echter aan-
vaardbaar blijken. Voor een aantal kinderen blijft
echter een vorm van bestaan over die niet meer
menswaardig geacht kan worden. Men spreekt
dan ook wel van 'geen kwaliteit van leven' of'on-
leefbaar leven' , de aanduiding die met name in de
neonatologie wordt gebruikt. In een aantal geval-
len zijn deze kinderen (mede) als gevolg van een
agressieve medische behandeling blijven leven.
Waren zij niet behandeld, dan zouden zij zeker
zijn overleden. Met het' systeem van de hoop' zo-
als Bram de Swaan het noemt, houden we elkaar
gevangen in deels irreële verwachtingen. In deze
gevangenschap wordt veel leed aangericht, door
de behandeling, maar ook door het gehandicapt,
machteloos, kwetsbaar en afhankelijk in leven
blijven van het kind. Leed ook voor de ouders en
het gezin. Juist omdat het kind zo gewenst en zo
geliefd is, kunnen ouders het niet verdragen dat
hun kind in deze onmenselijke en zinloze omstan-
digheden verder moet leven.
Vaker dan men misschien zou vermoeden den-

ken ouders aan de dood van hun kind in termen
van verlossing. Een verlossing van het ziekzijn,
het uitzichtloze, pijnlijke leven van verpleging en
behandeling. Sommige van deze ouders hebben
mij toevertrouwd dat zij met de gedachte rondlie-
pen zelf een eind aan het leven van hun kind te
maken. Vaak zijn zij ten einde raad, aangezien de
vraag om beëindiging van het leven moeilijk be-
spreekbaar is en vaak op onbegrip stuit. Er rust
een sterk moreel verbod op het twijfelen aan de
zin van een behandeling of een verder leven. Je
moet als ouder ook wel sterk in je schoenen staan
om te kiezen voor de dood van je kind wanneer

door de behandelaars kosten noch moeite ge-
spaard worden om het leven van het kind juist te
redden. En als ouders zich hierover durven uit te
spreken, krijgen ze vaak een ontwijkend ant-
woord van de arts, die dan immers ook in een
moeilijke situatie terecht komt. Zelfs als deze in
het belang van het kind begrip heeft voor de
doodswens en er zich ook op medische en ethi-
sche gronden mee kan verenigen, dan nog mag zij
op juridische gronden de levensbeëindiging niet
uitvoeren.
De ouders zijn weliswaar degenen die met de

arts de behandelingsovereenkomst sluiten, maar
ten aanzien van de wens het leven van hun kind te
beëindigen zijn zij niet bevoegd. Vanuit liefde en
erbarmen voor het kind stellen zij de vraag om le-
vensbeëindiging. Zij vragen zich af of er een
plicht is voor het kind om zó verder te moeten le-
ven. De ouders voelen het als hun verantwoorde-
lijkheid hun kind te behoeden voor een 'ont-
geest', een niet menswaardig en zinloos leven vol
lijden. Ter wille van dit kind zijn zij bereid het te
verliezen, de dood toe te laten en te rouwen. Een
moeder zei het eens zo, toen ze vertelde over het
verdriet en de uitdrukkelijke wens het leven van
het 'ontgeeste' kind te beëindigen: 'We hebben
ons kind al verloren, alleen het kapotte lijfje is er
nog. Hoe kan het nu toch een plicht zijn zo te moe-
ten blijven leven, zonder ooit een mens te kunnen
worden.'
Het is te hopen dat er in de toekomst eenjuridi-

sche vorm gevonden wordt in de lijn die door Su-
torius en Dupuis wordt voorgestaan: de proefbe-
handeling. Daarmee wordt bij het begin van de
behandeling aangegeven dat er geen hoge ver-
wachtingen zijn, maar dat de dood door de behan-
deling wordt afgeweerd, zodat het herstel een
kans krijgt. Op een later moment, wanneer blijkt
dat de behandeling medisch zinloos is, kan de
dood dan alsnog worden toegelaten. Het lijkt mij
van het grootste belang dat de discussie over dit
gevoelige onderwerp zich verder zal ontwikke-
len. Het is een maatschappelijk probleem dat om
een verantwoorde oplossing vraagt, aangezien de
wils- en oordeelsonbekwame kinderen geen stem
hebben en die van de ouders slechts gesmoord
wordt verstaan.
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Nederland verketterd en
heilig verklaard
Verslag van een euthanasieconferentie

Gert van Dijk

Everything should be made as simple as possible ... but na simpier.
Sir Herman Bondi

Op 8 en 9 september 1994 vond in het Engelse Bath het tweejaarlijkse
congres plaats van de World Federation of Right to Die Societies
(WFRDS), de internationale overkoepelende organisatie van
euthanasieverenigingen. Defederatie is zo' n 20jaar oud en omvat bijna
40 euthanasieverenigingen van Colombia tot Nieuw-Zeeland. Een
impressie.

Inleiding
Van over de hele wereld waren de voorvechters
van het zelfgewilde einde naar de ietwat deprime-
rende Universiteit van Bath gekomen. Hartelijk
was het weerzien, iedereen kent iedereen. Alleen
de Japanse delegatie liep er wat verloren bij, maar
dat is bijna onvermijdelijk als je vrijwel geen En-
gels spreekt. Een zeer divers publiek ook: fel uit
hun ogen kijkende dametjes, hooggeleerde artsen
en verstrooide hoogleraren. Voor een deel gelikte
professionals die met groot gemak een interview-
tje 'doen', maar ook veel mensen die zich het ein-
de van een geliefde anders hadden voorgesteld en
zich nu met hart en ziel voor een lezenswaardiger
slothoofdstuk inzetten.
Het grootste probleem bij een conferentie die

voor een belangrijk deel uit parallelle seminars
bestaat, is dat je voortdurend moet kiezen. Zal ik
naar de christelijk -theologische visie gaan luiste-
ren, of wil ik wel eens horen op wat voor proble-
men de Indiase euthanasievereniging stuit? Het is
inderdaad zoals sir Herman Bondi in zijn ope-
ningstoespraak al aangaf: 'an increase of the
number of options can give quite a lot of pro-
blems'. Gelukkig werd de keus iets eenvoudiger
gemaakt doordat de Nederlandse situatie hoog op
de agenda stond en er dus ook veel seminars aan
de Nederlandse wetgeving gewijd waren. Helaas
had mevrouw Borst-Eilers vanwege haar nieuwe
ministeriële taken moeten afzeggen, maar de
kersverse staatssecretaris van binnenlandse za-

ken, Jacob Kohnstamm, had wel tijd vrijgemaakt.
Ook Pieter Admiraal, 'gasboer' , winnaar van de
International Humanist Award en Nederlands eu-
thanasiestrijder van het eerste uur, was present.

Ontwikkelingen
Nederland is het enige land ter wereld waar sinds
kort een wettelijke regeling voor euthanasie be-
staat. In andere landen worden wel allerlei initia-
tieven ontplooid die tot wetswijziging moeten
leiden, maar vaak stuiten deze activiteiten op on-
wil en onbegrip van de artsen stand en/of traditio-
neel ingestelde kerkelijke organisaties. Al met
al is er in de meeste landen weinig vooruitgang
geboekt sedert de laatste conferentie twee jaar
geleden.
Dit wil natuurlijk niet zeggen dat euthanasie in

deze landen niet plaatsvindt. De bekendste ma-
nier om in het geniep euthanasie te plegen is via
de 'double effect' -methode. Om de pijn te bestrij-
den wordt in steeds grotere hoeveelheden morfi-
ne toegediend, (mede) als gevolg waarvan de pa-
tiënt uiteindelijk overlijdt. Wanneer vervolgens
een lastige officier van justitie zijn neus in de
zaak wil steken, kan de arts altijd volhouden dat
het hem slechts om pijnbestrijding te doen was,
en dat de dood een 'non-intended effect' is ge-
weest. Gevolg hiervan is dat de arts in volstrekte
eenzaamheid zijn beslissingen moet nemen en
dat hij nooit kan laten merken dat hij iets anders
overweegt dan pijnbestrijding. Want, zoals een
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van de artsen mij toevertrouwde: 'a hospital is a
very bad place to keep a secret'. En zo wordt ie-
dere arts een 'Lone Rider', die weliswaar het bes-
te met zijn patiënt voorheeft, maar met niemand
over zijn handelingen kan overleggen. Pas wan-
neer er een moedige arts opstaat die naar buiten
komt met zijn verhaal - zoals Pieter Admiraal in
de jaren zeventig, en dokter Kevorkian tegen-
woordig in de Verenigde Staten - kan er een
maatschappelijke discussie over dit onderwerp
ontstaan. Alleen wanneer deze achter de rug is, en
de attitudes en praktijken van de artsen reeds ver-
anderd en door het publiek geaccepteerd zijn, kan
er aan een wetswijziging gedacht worden. Zo
werden in de Amerikaanse staat Oregon eerder
twee wetswijzigingen verworpen, omdat de art-
sen wel, maar het publiek nog niet overtuigd was.
In het najaar van 1994 wordt een nieuwe poging
ondernomen. Het gaat hier echter om een inmid-
dels zeer afgeslankte wet, die vol staat met wacht-
tijden, second opinions en andere waarborgen.

In de staat Michigan werd onlangs dokter Ke-
vorkian tot een celstraf veroordeeld. Deze dokter
is vooral bekend vanwege het feit dat hij termina-
le patiënten via een 'zelfmoordinfuus' een einde
aan het leven liet maken. Dokter Kevorkian heeft
verklaard dat hij niet langer actief zal meewerken
aan euthanasie, maar dat hij voortaan al zijn ener-
gie zal steken in pogingen de wet te veranderen.

In Engeland kreeg men in februari een ernstige
klap te verwerken toen een parlementaire com-
missie tot de conclusie kwam dat 'there should be
no change in the law to permit euthanasia'. Dat
deze wet momenteel weinig ruimte laat, hoeft
verder geen betoog. Overigens zijn de dokters in-
middels wel 'om': bijna 50% zou ingaan op een
verzoek om euthanasie als de wet dit zou toelaten.

De berichten uit Duitsland zijn wat verward:
het persbericht meldt dat de voorzitter van de eu-
thanasievereniging onlangs veroordeeld is we-
gens 'premeditated and unauthorized distribution
ofpotassium cyanide and tax-evasion'.

Ook in Canada gaat het niet echt voor de wind.
Zo sprak de Canadese Hoge Raad zich onlangs uit
tegen het verlenen van hulp bij zelfdoding aan een
vrouw lijdend aan ALS (Amyotropische Laterale
Sclerosis, een echt heel nare ziekte). Toch peurt
de euthanasievereniging enige hoop uit de zaak,
aangezien de rechters verdeeld waren over de uit-
spraak. Men hoopt dat met het aan de macht ko-
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men van een meer liberale regering de situatie zal
veranderen.

In Spanje werd onlangs een euthanasiezaak
verloren. Het ging hier om het verzoek om eutha-
nasie van een patiënt met een dwarslaesie ter
hoogte van de nek. Binnenkort komt de zaak voor
een hogere rechter.

In Japan heeft men weer heel andere proble-
men. Euthanasie is daar feitelijk niet aan de orde
omdat de meeste patiënten niet eens weten aan
welke ziekte ze lijden, laat staan dat ze ervan op
de hoogte zijn dat ze stervende zijn. De Japanse
euthanasievereniging houdt zich dan ook vooral
bezig met het onder druk zetten van artsen om pa-
tiënten te vertellen wat er aan de hand is.

Nederlandse definities
Een van de eerste zaken die buitenlanders opval-
len aan de Nederlandse discussie, is dat de term
'vrijwillige euthanasie' nauwelijks (meer) ge-
bruikt wordt, terwijl men daar in het buitenland
nog ijverig van rept. De reden waarom de Neder-
landers hiermee opgehouden zijn, is dat zij van
mening zijn dat het hier een pleonasme betreft:
euthanasie betekent 'goede dood', en een dood
die niet vrijwillig is, kan dus feitelijk geen eutha-
nasie zijn. Wanneer er geen verzoek is, spreken
Nederlanders daarom liever van 'levensbeëindi-
gend handelen zonder verzoek'. Een van de rede-
nen waarom men daar in het buitenland anders
over denkt, is dat de term' euthanasie' associaties
heeft met het Duitse gebruik van het woord tij-
dens de oorlog, waar het een eufemisme was voor
allerlei minder frisse zaken. Om duidelijk te ma-
ken dat dit niet de bedoeling is, gebruikt men in
het buitenland liever het voorvoegsel 'vrijwillig',
al is het logisch gesproken niet juist. Opvallend is
dat in Nederland de associatie met nazi-Duitsland
kennelijk minder sterk heeft postgevat, of sneller
is vergeten dan in landen die zelf door de Duitsers
niet bezet zijn geweest.

Een andere verschuiving die in Nederland heeft
plaatsgevonden, is dat de term 'passieve euthana-
sie' vrijwel niet meer gebruikt wordt. Tijdens de
conferentie kwam bijvoorbeeld het geval ter spra-
ke van een zeer oude, demente meneer die een
longontsteking kreeg. Wanneer in een dergelijke
situatie geen antibiotica meer worden toegediend,
spreekt men in het buitenland van 'passieveeutha-
nasie', terwijl in Nederland de term 'normaal me-



disch handelen' wordt gebruikt. Wordt er toch in-
gegrepen, dan spreekt men van 'zinloos medisch
handelen'. Euthanasie heeft in Nederland de bete-
kenis gekregen van èn vrijwillig èn actief.

Buitenlanders over Nederland
De recente Nederlandse wetswijziging was een
geliefd onderwerp van verhitte discussies. Het
meest opvallend aan deze discussies was dat
Nederland zowel werd verketterd als heilig
verklaard. Heilig verklaard, omdat het Neder-
landse voorbeeld duidelijk maakt dat een maat-
schappelijke discussie over dit onderwerp in alle
redelijkheid gevoerd kan worden en dat een wet-
telijke regeling mogelijk is zonder dat de zaak
meteen gierend uit de hand loopt. Voor sommige
Amerikaanse voorvechters van euthanasie blijkt
de Nederlandse situatie de eigen voortgang echter
danig in de weg te staan. Nederland wordt door
een aantal tegenstanders van euthanasie als voor-
beeld gebruikt om aan te tonen dat een wettelijke
regeling ogenblikkelijk leidt tot het gevreesde
hellende vlak. Zo schijnt men nogal eens de in-
druk te hebben dat in Nederland depressieve men-
sen zonder moeite aan een verlossend spuitje
worden geholpen. De huidige discussie in Neder-
land over de 'pil van Drion' en hulp bij zelfdoding
bij psychiatrische patiënten versterkt deze indruk
alleen nog maar. De zware delegatie van de
Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Eutha-
nasie (NVVE) had haar handen vol om alle misver-
standen uit te leggen en de voorstanders van eu-
thanasie voldoende munitie te geven om de
tegenargumenten te weerleggen. Ook Jacob
Kohnstamm moest er in zijn slotwoord vol tegen-
aan. In een emotioneel betoog verklaarde hij stel-
lig dat in Nederland niemand wordt gedood die
niet ondraaglijk lijdt en die niet langdurig en bij
herhaling zijn doods wens te kennen heeft gege-
ven.
Hier volgen de meest gebruikte argumenten te-

gen de Nederlandse euthanasieregeling.

In Nederland bestaat geen goede terminale
zorg Dit argument wordt meestal ingegeven
door het feit dat er in Nederland vrijwel geen hos-
pices bestaan. Dit zijn instituten die louter gericht
zijn op het verlenen van terminale zorg, maar die
over het algemeen geen euthanasie verlenen. In
andere landen bestaat een groot aantal van deze

instellingen, veelal op christelijke grondslag. De
reden waarom de hospice-beweging in Nederland
nooit een sterke voet aan de grond heeft kunnen
krijgen, is dat er eenvoudig geen grote noodzaak
voor bestaat. Het redelijk goed werkende systeem
van huisartsen, terminale thuiszorg (het meren-
deel van de sterfgevallen vindt in tegenstelling tot
andere geïndustrialiseerde landen thuis plaats) en
verzorgings- en verpleegtehuizen maakt de be-
hoefte aan aparte instellingen voor terminale zorg
veel kleiner dan in landen waar de patiënt veel
meer aan zijn terminale lot wordt overgelaten.
Overigens is het systeem van hospices zeker niet
ideaal, al wordt er vaak gedaan alsof het het sum-
mum van christelijke zorg voor de terminale
naaste zou zijn. Een fervent aanhanger van de
hospices moest na enig aandringen toegeven dat
de patiënten aldaar er voornamelijk 'platgespo-
ten' bij liggen.

In Nederland wordt te weinig aan pijnbestrijding
gedaan Een hieraan gerelateerd argument be-
treft dat van de pijnbestrijding. Onder veel tegen-
standers van euthanasie heerst de overtuiging dat
mensen alleen vanwege de pijn om euthanasie
vragen. Een goede bestrijding daarvan zou daar-
om verzoeken om euthanasie kunnen voorkomen.
Volgens Pieter Admiraal is dit echter een wijd
verbreid misverstand. De kwaliteit van pijnbe-
strijding is tegenwoordig zo hoog dat slechts in
5% van de gevallen de pijn niet volledig gestopt
kan worden. Verzoeken om euthanasie komen
dan ook bijna nooit voort uit een ondraaglijk lij-
den dat veroorzaakt wordt door pijn. Wel zijn er
twee andere lichamelijke oorzaken die tot een
ondraaglijk lijden kunnen leiden: totale fysieke
uitputting en de effecten van de ziekte op licha-
melijke functies. Te denken valt hierbij aan in-
continentie, spraakverlies, benauwdheid en der-
gelijke.
In vrijwel alle gevallen is de aanleiding voor

het verzoek om euthanasie echter gelegen in
geestelijke oorzaken. Admiraal onderscheidt er
drie: de ervaring van het verlies van menselijke
waardigheid, de ervaring van totale zinloosheid
van het lijden en het geen waarde meer hechten
aan het leven.

Nederland bevindt zich op een hellend vlak Dit
argument is een belangrijke tegenwerping, die
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ook in Nederland veel gebruikt wordt. Het argu-
ment wordt op verschillende manieren gebruikt.
Sommigen stellen dat Nederland zich nu al op een
hellend vlak bevindt ('depressieve mensen wor-
den zomaar doodgemaakt'), anderen vrezen dat
het land daar in de toekomst op terechtkomt. Er
zijn twee belangrijke (serieus te nemen) redenen
voor het gebruik van het argument: de zaak-Cha-
bot I en hetrapport-Remmelink2• De zaak-Chabot
betreft een depressieve, niet-somatisch zieke
vrouw, die door psychiater Chabot werd voorzien
van de middelen om een eind aan haar leven te
maken. De psychiater werd onlangs door de Hoge
Raad zonder oplegging van straf schuldig bevon-
den.3
Het rapport-Remmelink is een onderzoek naar

het aantal euthanasiegevallen in Nederland in
1991. Belangrijkste cijfers uit het rapport: per jaar
zijn er 130.000 sterfgevallen, waarvan in 37,9%
beslissingen rond het levenseinde zijn genomen.
Van dit percentage is er in 1,8% (2300 mensen)
sprake geweest van euthanasie en in 0,3% (400
mensen) van hulp bij zelfdoding. Van deze 2700
sterfgevallen speelden zich er 2000 thuis af, 47 in
verpleegtehuizen en de rest in ziekenhuizen of an-
dere zorginstellingen. Ieder jaar zijn er 9000 ex-
pliciete verzoeken om euthanasie, waarvan er dus
2700 uiteindelijk gehonoreerd worden. Meer dan
tweederde van de euthanasieverzoeken wordt dus
afgewezen. Voer voor de gedachte dat Nederland
zich op een hellend vlak bevindt, was echter de
bevinding dat in 1040 andere gevallen levens-
beëindigend werd gehandeld zonder dat daar een
verzoek om was. En zodra rapporten over de oce-
aan gaan, gaat veel van de nuance verloren, en dus
worden in het buitenland - vooral Amerika - al
deze gevallen al gauw als moord bestempeld.
Toch is het rapport vrij duidelijk over de vraag om
wat voor situaties het gaat. Want hoewel erop het
moment van de euthanasie geen verzoek was
(doorgaans vanwege het wilsonbekwaam zijn
van de patiënt), was er in het overgrote deel van
de gevallen voordat de wilsonbekwaamheid in-
trad wel over de euthanasie gesproken met de arts
of familieleden. In andere gevallen ging het om
euthanasie bij mensen - zoals een arts het stelde-
'waarvan je weet dat als je de deur achter je dicht-
trekt en twee uur later terugkomt ze gestikt zijn' .
Toch biedt de huidige Nederlandse wetgeving

wel enige reden voor de hellend-vlak-gedachte.
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Dit vooral vanwege de eigenaardige situatie dat
zowel voor euthanasie op verzoek, als levens-
beëindigend handelen zonder verzoek, hetzelfde
formulier moet worden gebruikt. Zo kan gemak-
kelijk de gedachte postvatten dat het verzoek van
de patiënt feitelijk maar een ondergeschikte rol
speelt en dat de legitimatie voor beide gevallen
hetzelfde is. De meeste Nederlandse afgevaardig-
den vinden de wet daarom ook niet geweldig (Ad-
miraal noemt het zelfs een 'monstrum'). Jacob
Kohnstamm, die tegenwoordig in een positie zit
waar hij iets aan de zaak zou kunnen veranderen,
drukt zich diplomatieker uit. Hij staat duidelijk
niet te springen van enthousiasme over de wet,
maar wil deze over twee jaar evalueren en pas dan
stappen ondernemen. In de volgende paragraaf
komt dit punt uitgebreider aan de orde.
Of Nederland zich hiermee nu op een hellend

vlak bevindt? Volgens Pieter Admiraal bevindt
de situatie zich wel op een vlak, maar is het een
vlak dat niet glad is en waar je makkelijk op je
schreden kunt terugkeren. Een vlak ook dat al
veel eerder betreden had moeten worden. Wat in
ieder geval belangrijk is, is dat er voortdurend on-
derzocht wordt wat er feitelijk in de praktijk van
de werkvloer gebeurt. Wie - als Nederland - aan
een dergelijk zelfonderzoek doet, stelt zichzelf
daarmee natuurlijk open voor kritiek, maar tege-
lijkertijd is het de enige manier waarop een even-
tueel hellend vlak tijdig onderkend kan worden.

De Nederlandse wet biedt artsen te veel vrij-
heid Diegenen die de Nederlandse wetgeving
bestudeerd hadden, vonden de huidige wet te veel
vrijheid voor de arts laten om zijn gang te gaan.
Wat men hier natuurlijk het eenvoudigst tegen-
over kan stellen is dat artsen in andere landen
evenveel ruimte hebben om hun patiënten een
handje te helpen, alleen zal het daar nooit bekend
worden, aangezien aan artsen niet wordt ge-
vraagd dit te melden. Kortom: artsen hebben al-
tijd veel vrijheid, wet of geen wet. Het maken van
goede wetten ofhet simpelweg verbieden van het
doden kan dan ook nooit voldoende zijn. Om een
goede wet te laten functioneren zijn ook goede
mensen nodig, anders wordt het alsnog een rom-
meltje. Bovendien zijn wetten altijd stomp, ter-
wijl situaties op de werkvloer om een scherpe af-
weging vragen. Er moet dus altijd een zekere
ruimte bestaan voor zowel artsen als patiënten om



een eigen afweging te kunnen maken.
Toch is het opvallend dat er in Nederland ken-

nelijk een groot vertrouwen bestaat dat de arts het
beste met zijn patiënt voorheeft, terwijl men daar
in Amerika nogal eens aan twijfelt. In Nederland
is het vertrouwen (volgens tegenstanders de naï-
viteit) zelfs zo groot dat van een arts verwacht
wordt dat hij eerlijk een formulier invult op grond
waarvan hij later vervolgd kan worden. Leg dat
maar eens uit aan een Amerikaan!
Ook onder de Nederlandse conferentiegangers

bestond "er redelijke overeenstemming over het
feit dat de huidige wetgeving niet ideaal is, vooral
vanwege het al genoemde feit dat er één formulier
is voor zowel euthanasie als levensbeëindiging
zonder verzoek. In de toekomstige wetgeving
dienen er daarom duidelijk drie categorieën pa-
tiënten onderscheiden te worden. Ten eerste zijn
dit de patiënten die wils- en oordeelsbekwaam
zijn. Een tweede categorie wordt gevormd door
patiënten die dit op het moment van de euthanasie
niet meer zijn, maar het vroeger wel zijn geweest.
In de laatste categorie vallen de patiënten die
nooit wilsbekwaam zijn geweest. Het zal duide-
lijk zijn dat achter iedere categorie geheel ander-
soortige problemen schuilgaan, die dan ook met
andere criteria en meldingsprocedures beoor-
deeld moeten worden. De situatie van levens-
beëindiging zonder verzoek is daarbij uiteraard
het lastigst. Als je de wet te streng maakt, wordt er
geen opgave meer gedaan, en als je de marges te
ruim maakt, dan gebeurt de levensbeëindiging
misschien te makkelijk.

Is de Nederlandse situatie te exporteren?
Als de conferentiegangers het over één ding eens
waren, dan was het wel over dit punt: de Neder-
landse situatie is niet exporteerbaar.4 Dit heeft zo-
wel te maken met de Nederlandse cultuur als met
de manier waarop de Nederlandse gezondheids-
zorg is gestructureerd. Belangrijkste en tamelijk
uniek kenmerk van dit laatste is het verplichte
huisarts systeem dat er bestaat. In Nederland is het
niet mogelijk een specialistische of therapeuti-
sche behandeling te ondergaan zonder eerst de
huisarts geraadpleegd te hebben. Enerzijds houdt
dit het systeem betaalbaar (daar houden Neder-
landers van), anderzijds zorgt het ervoor dat -
idealiter - iedereen een huisarts heeft die zijn ei-
gen persoonlijke situatie en ziektegeschiedenis

goed kent. Een ander kenmerkend aspect van het
systeem is dat 99% van de bevolking verzekerd is
tegen medische kosten en dat er dus een volstrekt
gelijke toegang tot de zorg bestaat. Dit feit, ge-
koppeld aan de van persoonlijke premies losge-
koppelde AWBz-verzekering, betekent dat er op
microniveau geen enkele financiële prikkel be-
staat om tot euthanasie over te gaan. Interessante
gevolgtrekking hiervan is overigens dat een wet-
telijke regeling van euthanasie niet goed denk-
baar is zonder dat er sprake is van een universele
ziektekostenverzekering en een gelijke toegang
tot de zorg.
Naast deze eigenschappen van het gezond-

heidszorgsysteem zijn er ook culturele kenmer-
ken die maken dat de Nederlandse euthanasie-
wetgeving niet goed exporteerbaar is. Een van
deze kenmerken is dat Nederland voor een be-
langrijk deel is geseculariseerd, waardoor de ver-
antwoording voor het eigen levenseinde niet lan-
ger in handen is van een opperwezen, maar van
het individu zelf. Het deel van de bevolking dat
niet geseculariseerd is, is over het algemeen zeer
liberaal (Harry Kuitert!) en heeft doorgaans wei-
nig moeite meer met euthanasie. Een van de Ne-
derlandse conferentiegangers stelde zelfs dat Ne-
derland 'de beste christenen ter wereld heeft'.
Een interessante vraag aan Jacob Kohnstamm

was of Nederland niet bang was voor 'euthanasie-
toerisme " in navolging van het al bestaande
drugs- en abortustoerisme. Bang ervoor was
Kohnstamm niet, al voorzag hij wel dat in de toe-
komst aids-patiënten voor de laatste maanden van
hun leven naar Nederland zouden komen. Over
het algemeen zou het echter wel meevallen vol-
gens hem, aangezien het voor veel terminale pa-
tiënten prettiger is om in de eigen omgeving te
overlijden. Ook vereist een dergelijke verhuizing
nogal wat georganiseer, en daar zal niet iedereen
voor voelen. Bovendien staan Nederlandse artsen
niet al bij de poort van het ziekenhuis klaar met de
spuit, dus echt makkelijk zou het toch niet gaan.

De informatiestands
Zoals dat hoort bij een conferentie met enige allu-
re, waren ook hier de wandelgangen vol met in-
formatiestands over de diverse verenigingen. Al-
tijd een aardige bezigheid om daar eens langs te
lopen als alle seminars en inleidingen wat te veel
worden. Naast het feit dat je zo een aardige hoe-
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veelheid gratis pennen te pakken krijgt (ik kan ze-
ker een jaar vooruit met pennen waarop in grote
letters EXIT is gegraveerd), biedt een dergelijke
rondgang ook een aardig kijkje in de keuken van
hen die zich beijveren voor het vrijwillige, pijnlo-
ze einde. Zo zijn er folders over de 'chloroquine
controverse'. Wat wil het geval? De Duitse eutha-
nasievereniging heeft in 1983 het gebruik van
chloroquine als euthanaticum gepropageerd.
Chloroquine is het werkzame bestanddeel van
malariatabletten, en aangezien daar in dit tijdperk
van exotische reizen naar Afrika gemakkelijk aan
te komen is, leek het het ei van Columbus voor de
vastbesloten doe-het-zelver. Helaas zijn de Ame-
rikanen het daar nog niet helemaal mee eens. Zij
wijzen op een aantal nadelen van deze methode:
het duurt vaak lang en er zijn nare bijverschijnse-
len als duizeligheid, ademhalingsproblemen en
misselijkheid. Bovendien smaken de pillen uiter-
mate vies. Het grootste nadeel is echter dat je er
blind van wordt als het mislukt. En zie dan maar
eens aan nieuwe pillen te komen! Overigens is de
kans op overlijden een stuk groter als de doe-het-
zelver reeds een hartkwaal heeft. Het drinken van
melk daarentegen verkleint de kans op de dood
aanzienlijk. De folder besluit met het verzoek
(aan diegenen die daarovernog kunnen schrijven)
om eigen ervaringen met het gebruik van chloro-
quine door te geven aan de auteurs, zodat er meer
duidelijkheid in deze controverse ontstaat.

Een andere bruikbare folder is die over 'self-
deliverance' door middel van koolmonoxyde.
(Om een mij onduidelijke reden reppen al deze
folders niet van euthanasie of suïcide, maar ge-
bruiken zij daarentegen het eufemistische 'zelf-
vonnis'.) Koolmonoxyde wordt in deze folder
voorgesteld als zijnde een zeer mensvriendelijk
euthanaticum. Het probleem is natuurlijk altijd
weer hoe je eraan moet komen. Gelukkig reali-
seert de (Amerikaanse) auteur zich dit ook. Met
een bijna Engels gevoel voor understatement
wordt geconstateerd dat 'the biggest problem
may be in obtaining the carbon monoxyde'. Toch
is het niet onmogelijk. De primaire bron van kool-
monoxyde staat immers bij iedereen voor de
deur: de auto! Wel wordt dringend aangeraden
om een oud exemplaar te nemen, aangezien nieu-
we modellen over een katalysator beschikken, en
daar moet je alleen maar erg van hoesten. Zelfs bij
een oude auto is de methode echter niet fool-
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proof: zo vertelt de folder het treurige verhaal van
een meneer die alles goed deed, behalve dan dat
hij op de bestuurders- en niet op de passagiers-
stoeI was gaan zitten. Tijdens zijn bewusteloos-
heid raakte zijn voet daardoor het gaspedaal,
waardoor de motor oververhit raakte en afsloeg.
Hoofdpijn! Kennelijk voelde de meneer niets
voor een herhaalde zelf-vonnispoging, want de
folder meldt dat hij geen lange-termijnnadelen
van zijn mislukte poging ondervond ...

Beter is het daarom om gewoon een cilinder
met koolmonoxyde te kopen en dat via een gas-
masker in te ademen. De auteur van de folder gaat
op onderzoek uit om te kijken hoe moeilijk dat is.
Welnu: de koolmonoxyde lukte niet helemaal,
maar gelukkig was de aanschaf van een zuurstof-
masker ($ 19.95, dumpstore) en het bijbehorende
slangetje (plaatselijke loodgieter) zonder moeite
verlopen. Ontnuchterende conclusie van de au-
teur: 'H appears that individuals have access to
carbon monoxyde, but I have not yet proven that
to be the case'. Zinvolle informatie desalniette-
min. Ronduit schokkend aan deze folder is echter
het gebruik van foto' s van oude, demente mensen
in een rolstoel, met als ondertitel: 'No Choice, No
Exit'. Iets tè euthounasiast en marketingtech-
nisch niet zo verstandig, lijkt me zo.

Derek Humphry, auteur van het voor doe-het-
zelvers onmisbare Final Exit, organiseert tegen-
woordig workshops in San Francisco waarin een
alternatieve gebruiksmogelijkheid van de plastic
zak gedemonstreerd wordt. Voor diegenen die
niet in staat zijn naar Californië te gaan, zijn de
foto's van de workshop in een zeer bruikbare fol-
der opgenomen. Om ongewenst gebruik van de
folder te voorkomen is in grote letters vermeld:
'NOT INTENDED FOR USE BY DEPRESSED PERSONS. IF YOU

ARE CONSIDERING ENDING YOUR LIFE FOR REASONS

OTHER THAN ADV ANCED MEDICAL ILLNESS, PLEASE CON-

TACT A LOCAL SUICIDE PREVENTION CENTER OR HOTLI-

NE. PHOTOCOPYING PROHIBITED'. Als deze plichtple-
ging achter de rug is, kan overgegaan worden tot
de kern van de zaak: de self-deliverance. Beno-
digdheden: twee elastiekjes (om overduidelijke
redenen niet te groot en niet te klein), een plastic
zak (' 19by 23 inch, or turkey size', te vinden in de
'Foils and Wraps-department'), schildersmasker
('Iocal hardware store', om te voorkomen dat de
plastic zak onverhoopt in mond of neus belandt),
twee natte, ijskoude washandjes (om 'uncomfort-



able' oververhitting in de zak te voorkomen) en
wat 'over-the-counter' slaaptabletten. Volgt een
stap-voar-stap procedure, die tot een snelle, pijn-
loze dood moet leiden. En, oh ja, niet vergeten om
vooraf de zak op lekken te controleren!
Het is natuurlijk gemakkelijk om al deze doe-

het-zelf-folders schouderophalend met een 'rare
jongens, die Amerikanen' af te doen. Toch lijkt
me dat er meer aan de hand is. Waarom is het dat
dergelijke folders - bij mijn weten - niet in het
Nederlands worden uitgegeven? Natuurlijk, in
Nederland bestaat nu een wettelijke regeling, die
euthanasie onder omstandigheden mogelijk
maakt. De noodzaak voor dergelijke folders is
daardoor wat minder groot. Maar waarom is het
dat Nederlanders - ik heb de folders aan diverse
mensen laten zien - ze op een of andere manier
ongepast vinden? Omdat het zelfdodingen betreft
waarbij geen arts is betrokken? Het lijkt soms wel
alsof Nederlanders vinden dat alleen een zelfdo-
ding die door een arts is gesanctioneerd en moge-
lijk gemaakt, werkelijk in zelfbeschikking is vol-
trokken. Het meest duidelijke voorbeeld hiervan
is het al genoemde boek van psychiater Chabot,
Zelf Beschikt. Alleen al de titel van het boek
maakt duidelijk dat zelfdoding in Nederland tot
op het bot is gemedicaliseerd. Het is natuurlijk
aperte flauwekul om te stellen dat de Netty
Boomsma uit het boek 'zelf beschikt' heeft. Uit-
eindelijk is het immers Chabot geweest bij wie ze
examen heeft gedaan en die na krap acht weken
heeft 'beschikt' dat Netty zelfdoding 'mocht' ple-
gen. Het zal niet lang meer duren voordat de Ne-
derlandse zelfdoding zover gemedicaliseerd is
dat potentiële suÏcidanten de goedkeuring van
een arts zoeken, juist omdat ze het zelf niet zo ze-
ker weten: 'Ik mag van de dokter zelfmoord ple-
gen, dus zal ik het wel echt willen, anders zou ik
hem nooit hebben kunnen overtuigen'. Het oor-
deel van de arts als graadmeter van de eigen vrije

wil. Het stempel van de KNMGals KEMA-keurvoor
de zelfbeschikte zelfdoding. De mens wikt, de
psychiater beschikt. Wie zei ook weer dat de dok-
ter de plaats van God had ingenomen? Misschien
is die meneer Humphry toch minder raar dan op
het eerste gezicht lijkt. Die folder bewaar ik nog
maar even.

Adressen
Wie geïnteresseerd is in het werk van buitenlandse eu-
thanasieverenigingen kan o.a. terecht bij:
ERGO! Euthanasia Research and Guidance Organisa-
tion, 24829 Norris Lane, Junction City, Oregon 97448-
9559, USA.
Hemlock Society, PO box 11830, Eugene, Oregon'
97440-4030, USA.
Choice in Dying, 200 Varick Street, New York NY
10014, USA.
World Federation ofRight to Die Societies. 56 Marlbo-
rough Rd., Oxford OXI4LR, Engeland.
VESS, Voluntary Euthanasia Society of Scotland, 17
Hartstreet, Edinburgh EHI 3RN, Scotland, UK.
EXIT, Voluntary EuthanasiaSociety (GreatBritain), 13
Prince of Wales Terrace, London W8 5PG, Engeland.
Of bij de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Eu-
thanasie, Postbus 75331,1070 AH Amsterdam. Tele-
foon: 06-32024099.

Noten
I. B. Chabot, Zelf Beschikt (Balans, 1994).
2. P. van der Maas, J. van Delden, L. Pijnenborg, C.

Looman, 'Euthanasia and other Medical Decisions
Conceming the End of Life', in: Lancet 199; 338,
p.669-74.
3. De uitspraak van de Hoge Raad dat ook bij niet-so-

matisch zieke mensen in principe hulp bij zelfdoding
toegepast kan worden, is in september 1994 overgeno-
men door de nieuwe minister van justitie Sorgdrager.
4. Zie ook: M. Battin, 'Should we copy the Dutch?

The Netherlands practice of voluntary euthanasia as a
model forthe United States' , in: R. Misbin (ed.), Eutha-
nasia: the good ofthe patient, the good ofsociety (Mary-
land 1992).
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De fratsen van een pythia
Over het literaire werk van Renate Dorrestein

Roelie Koning

Gek mens, die Dorrestein. Deze uitroep, vier
woorden, is meteen steen des aanstoots voor een
rechtgeaard feministe. De stijl drukt via negatie-
ve associaties uit dat het om een vrouw gaat. Hans
Dorrestijn valt dus af. Oh, u kende Hans toch al
niet? U dacht meteen aan Renate doordat die meer
aan de weg timmert? En dan ook aan de goeie,
niet per ongeluk even aan Renate Rubinstein, met
wie ze meer gemeen heeft dan alleen klank en rit-
me van haar naam? Ook een gek mens, die andere
Renate. En opvallend dat in onze taal 'de mens'
neutraal naar man en vrouw verwijst, terwijl 'het
mens' een feeksig vrouwspersoon in beeld
brengt. Nou, dat willen ze wezen allebei. Kijk om
je heen en er blijkt heel wat om je over op te win-
den.
Dat deed en doet de flitsende geest van Renate

Dorrestein en dat heeft de Nederlandse literatuur
in elf jaar acht romans, een dikke almanak voor
het jaar 1990, een ziektegeschiedenis, een bundel
columns, een serie losse verhalen en lezingen en
een aantal sprankelende openbare optredens op-
geleverd. Haar literaire doorbraak in 1983, toen
ze bijna dertig was, hebben we aan uitgever Bert
Bakker te danken. Daarna nestelde zij zich bij
Contact. Uit 1976 stamt haar eersteling, Voor-
leesboek voor planten. Hoe de tweeëntwintigjari-
ge het groen toen wilde toespreken, zal niet zo-
veel Dorresteiniezers bekend zijn, denk ik. En
wat er in de tien of twaalf manuscripten heeft ge-
staan die voor Buitenstaanders aan uitgevers
werden aangeboden, weten we voorlopig ook
niet. Maar als Buitenstaanders in 1983 ver-
schijnt, kort nadien Vreemde streken (1984),
Noorderzon (1986) en Een nacht om te vliegeren
(1987), betreedt een heel stel maffe en macabere
romanpersonen het Nederlandse literaire markt-
plein, losgelaten door een schrijfster met een bi-
zarre fantasie. In de Keefmaniezing van 1987 vat
ze zelf samen: 'Ik schreef vier romans. Volgens
de recensenten was elk daarvan opnieuw "een
nachtmerrie", "een boek als een boze droom'.
"Dorrestein opent een complete gruwelkamer".
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"K waadaardige krankzinnigen bevolken haar
universum". "Een diabolisch sprookje is nog te
zacht uitgedrukt". Nee, die boeken van mij zijn
niet mis.' Dorrestein schoffelt ze wel bij elkaar,
de typeringen! Haar uitgever kan ook een andere
keus maken: 'een krankzinnig goed boek', 'merk-
waardig en origineel', 'ongewoon komische
kracht'. Dat klinkt heel anders.
Buitenstaanders begint met een auto-ongeluk

van een clichégezin: carrière-vader, moeder-met-
minderwaardigheidscomplex, twee etterbakken
van zoontjes. Ze vervoegen zich voor onderdak
bij een eenzaam gelegen huis, zoals vaker bij
Dorrestein vlak bij water. De banden tussen de
opvallende bewoners zijn niet wat ze lijken. Aan
hun schijnvrijheid ligt een experimentele thera-
pie ten grondslag die uitgedokterd is door degene
die door moeder Laurie wordt aangezien voor de
enige gek in een verder hoogst aimabel gezel-
schap. Er is sprake van een zelfmoord, van een ri-
tueel met zwanevleugels en het boek is nog maar
net zes bladzijden op gang of de lezer weet al dat
Laurie een pond kersenbonbons per dag eet en dat
huisoudste Agrippina leeft op vers bloed. Daar-
naast kan ze taarten bakken.
Dat kon Akelei, een der hoofdpersonen uit

Vreemde streken, vroeger ook. Akelei, weinig ge-
slaagd beeldhouwster, ontmoet Fresia, geslaagd
schrijfster. Terwijl Fresia het leven nogal schijnt
te kunnen beheersen, glibbert Akelei onbevre-
digd alle kanten op. Ze wil Fresia verzorgen,
maakt daar ruzie om, ze wil een kind, ze wil geen
kind. Fresia koppelt de uitnodiging van een week-
blad voor drie maanden avontuur in Afrika ten ge-
rieve van de serie Schrijvers Op Reis aan de ge-
dachte dat in Afrika zoveel kindertjes rondlopen
die best wat zorg kunnen gebruiken. Akelei komt
in haar eenzaamheid in contact met de bloeiend
ogende doch bloedlinke Lucretia, een serpent dat
als een spin in het netwerk van potentiële zelf-
moordenaressen, liefst gefortuneerde, zit. Ze
praat Akelei zelfmoordneigingen aan, hevelt een
fascinatie voor gruwel en dood naar haar over en



manipuleert Akeleis zwarte kant, Nachtakelei,
die onstuitbaar opdoemt. Op het eind van het
boek staat Fresia, zwanger geworden in Afrika,
naeen etentje vrolijk afte wassen met twee poten-
tiële slachters op haar hielen.
InNoorderzon is hoofdpersoon Topaas, na bui-

ten haar schuld een dodelijk ongeval veroorzaakt
te hebben, inderdaad met de noorderzon vertrok-
ken. Via een opgestuurde geluidsband krijgen na-
bije achterblijvers raadselachtige informatie
door. Een stukje is in de ik-vorm, de rest is ze-be-
schrijving, maar het opgediste verslag blijft een
cocktail van mythen, gruwel, dreiging en absurdi-
teit. Voortgedreven door een gevoel van schuld
en behoefte aan boetedoening heeft Topaas in het
gebied van de Schotse eilanden koers gezet naar
wat haar beschreven was als een onbewoond ei-
land met resten van een eens vroom klooster.
Maar ze treft er een hele serie griezelwezens met
griezelverhalen aan en eveneens een paar sjieke
prachtexemplaren, die zo mogelijk nog griezeli-
ger zijn. Vrouwenlot en familiebanden dragen
ook hier hun steentje bij, met onder andere een
varkensvette vrouw, poging tot aanranding van-
wege mooie ogen en een tot dier gedegradeerd
kind.
In Een nacht om te vliegeren beschouwt het

mismaakte meisje Asa de meeste volwassenen
om haar heen als wellustige beesten. In haar visie
is haar broer en maatje bij het vliegeren over het
meer ontsnapt aan zijn moeders toenaderingspo-
gingen en vaders maatschappelijke wensen,
waarna de mooie moeder zich definitief in zich-
zelf heeft opgesloten. Het is de avond van het
jaarlijkse midzomernachtfeest en Asa heeft een
manier bedacht om haar vaders gemanipuleer met
de gasten en zijn interesse voor haar mooie nicht-
je Linde te verpesten. Er is weer sprake van mas-
sa's eten, van lijken en van visies die samen met
krokodillen verschuiven, terwijl de werkelijk-
heid voortvluchtig blijft.

Gekte is onder ons
Geleidelijk aan trekt de lezer van dit stuk wellicht
de conclusie dat hij zichzelf zowel terwille van
zijn geestelijke gezondheid als terwille van een
zinvol gebruik van zijn spaarzame vrije tijd een
dienst bewijst door Renates literaire rariteitenka-
binet links te laten liggen. Eventueel vraagt hij
zich nog af waar een mens zoveel onwerkelijk-

heid vandaan haalt.
Renate zelf heeft daar in 1987 een onthutsend

antwoord op gegeven. Dit antwoord is te vinden
in haar Keefmaniezing en in haar in 1988 ver-
schenen boek Het perpetuum mobile van de lief-
de. De Keefmaniezing is in november 1987 ge-
houden, een week later in De Tijd van 20 novem-
ber uitgegeven en tevens opgenomen in de bundel
Keefmaniezingen die in 1988 namens de Stich-
ting Kongres Psychiatrie in Werkelijkheid wer-
den gebundeld. De lezingenreeks had tot doel
breed de aandacht te vestigen op het feit dat gekte
en afwijkend gedrag bij het leven horen. De titel
van Renates bijdrage luidde: '(Daar valt weer ie-
mand, maar) mijn pen geeft haar nog net op tijd
vleugels.'
In de eerste alinea deelt zij mee: 'Zes jaar gele-

den pleegde mijn zusje zelfmoord door van een
flatgebouw te springen'. Iets verder: 'Pas na het
voltooien van mijn recent geschreven roman Een
nacht om te vliegeren drong met een klap tot me
door hoe vaak er in mijn werk sprake is van perso-
nages die van daken, balkons en rotsen springen
of worden geduwd, maar dan niet te pletter vallen
zoals mijn zusje. Er zijn altijd wonderlijke om-
standigheden of hulpmiddelen die maken dat
mijn personages veilig wegvliegen. Eens heb ik
mijn hoofdpersoon op het fatale moment zelfs
uitgerust met mythologische vleugels. Geen
moeite is mij teveel om de bons waarmee het li-
chaam tegen de wereld stukslaat niet te hoeven
horen.' En weer iets verder: 'Met dit besef kwam
er nog een inzicht tot mij, namelijk dat ik de zin
mijn zusje is van een flatgebouw gesprongen de
afgelopen zes jaar zelden of nooit heb uitgespro-
ken en zeker nimmer heb opgeschreven. Mijn
zusje is van een flatgebouw gesprongen- dat was
iets onzegbaars [...] Bovendien zijn de gekte en de
dood van mijn zusje niet de enige bronnen van
mijn schrijverschap, ik heb zelf ook een vruchtba-
re en onuitputtelijke afwijking: mijn nooit beda-
rende woede over het feit dat mannen en vrouwen
niet hetzelfde soort levens kunnen leiden en mijn
verontwaardiging over het noodlot dat mij indeel-
de bij nou net dat geslacht waaraan toevallig geen
voordelen toevallen.'
Van hieruit verklaart zij haar behoefte nieuwe

werelden te creëren. Zij wenst wat haar als domi-
nante cultuur en visie wordt opgedrongen, niet te
accepteren en ze plaatst zich met die drijfveer in
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de traditie van The Gothic novel. Die beschrijft ze
als een in Engeland in de rationalistische 18de
eeuw ontstaan genre dat vooral door vrouwen
werd beoefend en waarin hun angsten, woedes,
pijnen, hun leven met de genegeerde werkelijk-
heid van bloedingen, bevallingen, miskramen
een uitlaatklep vonden in de creatie van wrede,
dreigende werelden. Als voorbeeld noemt ze
Mary Shelleys roman Het monster van Franken-
stein. Ook onze cultuur legt vrouwen beperkende
rolmodellen op, wat uiterlijk, huiselijk en maat-
schappelijk gedrag betreft. Ze zitten bijvoorbeeld
in de situatie van het altijd moeten kiezen. Geen
wonder vindt ze het om die reden dat vrouwen' de
grootverbruiksters van onze geestelijke gezond-
heidszorg zijn [...] En het verdrietigste is natuur-
lijk dat hun vorm van protest zo'n klassiek vrou-
welijke is: die van de zelfvernietiging.' Zij ein-
digde haar lezing als volgt: 'Bij mijn zusje uitte
haar psychische ontreddering zich onder meer in
eetproblemen. Ze vrat zich vol, ze laxeerde zich.
Ze vrat zich vol, ze laxeerde zich. Ze vrat zich vol,
ze laxeerde zich. Dag in dag uit zat ze gevangen in
die in haar ogen beschamende obsessie [...] Mijn
zusje heeft zich tenslotte bevrijd uit de kerker van
haar lichaam omdat haar werkelijkheid onleef-
baar was. Maar met diezelfde werkelijkheid, als
een schandalig geheim weggemoffeld, leven op
dit moment nog talloze vrouwen en meisjes. Voor
hen en voor iedereen die ondervindt dat er meer is
dan de officiële werkelijkheid, de door mannen
vastgestelde werkelijkheid dus, schrijf ik, tot stut
en steun, mijn diabolische sprookjes.'

De helderheid van het orakel
Ik heb Renate Dorrestein zelf uitvoerig aan het
woord gelaten omdat ze in die lezing zo helder en
persoonlijk de drijfveren die haar literaire werk
bepalen, benoemt. Nu weten we vanwege welke
ervaringen haar brein de bron is van de vele mo-
tieven die in allerlei bizarre vormen in haar ro-
mans opduiken: schuldgevoel, onschuld/naïvi-
teit, dreiging, gekte, absurditeiten, vliegen en
vleugels, dood en zelfmoord, vreemde plaatsen,
koken en eten, taarten en bonbons, vampirisme,
gezinsverbanden, spel met rolpatronen, geschon-
den kinderen, verschuivingen van perspectief en
de ons ontglippende werkelijkheid. Het is haar
woedende boodschap aan een wereld waarin de
machtigen en geslaagden maar zo weinig besef-
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fen dat hun opdringerige beleving van de werke-
lijkheid gigantische brokken kan maken. Ze zegt
het al op de vierde bladzij van haar eerste roman:
'Tot de vele problemen van Max en Laurie be-
hoorde, dat ze een verschillende perceptie van de
werkelijkheid hadden. Zoiets kan enorme gevol-
gen hebben. '
Het zou een ontkrachting van het verschijnsel

literatuur zijn, als lezers na Renates openhartig-
heid nu opeens menen dat ze wel moreel verplicht
zijn haar literaire werk te waarderen. Opnieuw
duikt dan irrationeel schuldgevoel op, nu bij de
lezer. Wie niet van dwazen en druiloren en af-
tandse dronken monniken houdt en van plan was
Renate te negeren en zichzelf op een stevig stukje
science fiction te trakteren, moet die behoefte on-
bekommerd uitvoeren. Ieder boek is een wereld.
Boeken moeten ook gewoon voor zichzelf spre-
ken, niet alleen met behulp van informatie van
buitenaf overeind gehouden worden. Maar voor
wie daar gevoelig voor is, is Renates ontboeze-
ming een adembenemend perspectief achter de
vier verwarrende documenten die zij publiceerde
voordat ze voor zichzelf helder had waarom er in
haar romans steeds vleugels en vliegers verschij-
nen, bonbons en taarten, vampiers en varkensdik-
ke dames.
Ze brengt in de Nederlandse cultuur niet meer

alleen verwarrende boeken in maar ook een ver-
warrende werkelijkheid. Vanwege haar scherpte
en slagvaardigheid is die een uitdaging voor ge-
vestigde meningen van sterken, die zweren bij de
kracht van de wil. Haar levenservaring beperkt
het bereik van de macht van wil en rede. Haar
werk is een groot pleidooi voor een veel bredere
visie op de wereld met afdwinging van de erken-
ning dat wil en rede echt het loodje kunnen leggen
tegen grillige en soms gevaarlijke andere krach-
ten. Iedereen die een kind met anorexia heeft bij-
voorbeeld, weet dat je volstrekt onthand buiten-
gesloten wordt met al je pleidooien om de kracht
te versterken die tegen een verslaving in het veld
gebracht moet worden. Uit welke duistere diep-
ten komt die triomferende zwarte kracht? Die is
heel dreigend natuurlijk. We zouden willen dat
zij er niet was. We willen in de almacht van de
rede en de wil geloven en in de beheersbaarheid
van de wereld, als je je zaken maar goed voor el-
kaar hebt.



Ten aanval tegen de 'liehiefde'
Dorrestein heeft ook zelf aan die behoefte aan de
macht van rede en orde geleden, alleen, haar wer-
kelijkheid werkte niet mee. Daarvan geeft zij ook
blijk in het grillige werk dat kort na de Keefman-
Iezing in 1988 op de markt is gebracht en waarin
het verwerkingsproces is voortgezet. Dorrestein
heeft zich daartoe op het Schotse eiland Arran te-
ruggetrokken en beschrijft in een interview met
R. Kagie (Vrij Nederland, 24-12-1988) de creatie
als een zeer pijnlijke bevalling: '... dit boek
schreef zichzelf; het puilde uit mij te voorschijn.
Ik heb dit stampend van angst zitten schrijven
omdat ik bezig was met een boek dat na het ver-
schijnen mensen zou doen blaten van woede. Ik
heb er echt slapeloze nachten over gehad. Ik zat
iets met mijn hartebloed te maken waarvan ik
wist dat het voor veel mensen in deze vorm onver-
teerbaar zou zijn.'
Ze gebruikt in interviews wel het woord 'exor-

cisme' om aan te geven wat er gebeuren moest.
En iedereen met een geweten kan zich na lezing
van Het perpetuum mobile van de liefde indenken
wat voor soort tot slaapstoornissen leidende over-
wegingen in een dergelijke situatie het brein pij-
nigen. Wat voor krachten dreven m'n zusje? Kan
ik daar contact mee maken? Wat ging er in haar
hoofd om, op dat dak? Waarom betekende ik niet
genoeg of had ik geen kracht genoeg om haar te-
gen te houden? Heb ik genoeg gedaan om haar te-
gen te houden? Waarom is het haar gebeurd, niet
mij? Zij wilde altijd schrijfster worden en ik
schrijf de verhalen: ben ik niet de vampier van
haar mogelijkheden? Neem ik niet haar plaats in
onder de zon? Maar ook: God, wat ben ik woe-
dend dat ze er tussenuit kneep. Kon ze niet ook
aan ons denken?
Schuldgevoel. Wroeging. Woede. Spoken in

de nacht. Aanvallen op de eigen gezondheid.
Remmingen op verdere ontwikkeling vanwege
het geketend zijn aan het verleden. Met dat soort
krachten worstelt Dorrestein zelf. Ook zij had wel
haar mooie, veilige geloof willen houden: 'Ik ge-
loof nog dat obsessief gedrag, dwanggedachten
en angsten overwonnen kunnen worden, als je
maar wilt.' Als feministe wil zij kunnen geloven
dat ook de vrouw architect van haar eigen leven
kan zijn. Het zusje ontneemt haar dat geloof. Niet
het zusje is hoofdpersoon van het boek maar Re-
nate zelf, net zoals inDe moeder van David S. van

Yvonne Keuls niet de verslaafde centraal staat,
maar de moeder die vanwege haar liefde als een
marionet geleefd en bespeeld wordt en reuzen-
kracht moet ontwikkelen om zich van de zuignap-
pen van de octopus los te scheuren en weer een
zelfstandig individu te worden.
Maar waarom verwachtte Dorrestein dat men-

sen zouden gaan blaten van woede? De waarschu-
wing tussen haakjes aan het begin geeft al iets
aan: '(Alle mannen in dit boek zijn karikaturen.
Dat is historisch zo gegroeid.)' In het eerder ge-
noemde interview met R. Kagie zegt zij: 'Ik dacht
altijd dat ik tot het feminisme was geraakt uit
strikt gevoel voor rechtvaardigheid. Geleidelijk
ben ik gaan inzien dat er in de zelfmoord van mijn
zusje alle hamkwesties van het feminisme aan-
wezig waren. Pas toen ik het boek aan het schrij-
ven was zag ik hoezeer het allemaal klopte.' Dor-
restein klaagt de sprookjes van de 'liehiefde' aan,
de liefde tussen man en vrouw, tussen ouder en
kind. Niks klopt ervan. Geen spaan laat zij heel.
Allerlei onderdrukkings- en misvormingsele-
menten zijn aan het werk. In het verhaal over Re-
nate en haar zusje vlecht de schrijfster twee ande-
re vrouwengeschiedenissen, de ene over gekke
Lydia, oh zo vrouwelijk, die als kind al voor haar
verlepte verslaafde ouders moest zorgen, dus 0 zo
heerlijk kan koken en verzorgen en die gelooft in
de liefde van kerels die haar alleen maar zonder
hoofd willen: 'Doe d'r een zak over, meid.' De
tweede is de geschiedenis van Godelieve Och-
tendster, lelijk als de nacht geboren en een schan-
de voor haar ouders, die na twintig jaar trouwe
dienst bij haar drankzuchtige baas een plastisch
chirurg opgedrongen krijgt, omdat die baas in
haar dienstbaarheid wel een goede investering
voor zijn oude dag ziet. Maar ja, dat hoofd!
Dogmatisch pro-vrouw is Renate niet. Onder

vrouwen ziet zij loeders, krengen en stomme
theemutsen. Niettemin is ze strijdbaar voor hun
lot. 'Ik klaag de natuurlijke orde der dingen aan.'
In Het perpetuum gulpen de emoties de pen uit.
Inhoud en vorm waarschuwen genoeg dat dit
werk ondanks autobiografische bestanddelen
geen autobiografie is. 'Tegenwoordig heb ik al-
leen nog slechts mijn broers, die alle zeven licht-
matroos zijn geworden en het zeegat uitvoeren,
dag hoor. En Mare natuurlijk ... ' En iets verder: de
vruchten van de liehiefde van haar ouders waren
in volgorde: 'Mare, ik, mijn zusje, en tussen ons
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in mijn broers. Zij werden overigens geen licht-
matroos, dat schijnt in ons tijdsgewricht niet meer
te kunnen, dus werden zij machinist of, zoals ze
liever zeggen: boordwerktuigkundige. Ze weten
alles van zuigers, cilinders en pompen. Ze zitten
altijd onder de smeerolie. Ze lusten graag een oor-
lam'. Het is duidelijk: hier zijn andere krachten
aan het werk dan de vertrouwde logica.

Hoe ingewikkeld het met logica en emoties
ligt, kan ieder waarnemen die Korte metten ter
hand neemt. Dorrestein is in de jaren tachtig een
vruchtbaar columniste geweest, publicerend in
bladen als Viva, Opzij, De Tijd enBzzlletin. Korte
metten, 1988, bevat een keuze en is onlangs,
1994, opnieuw op de markt gekomen, nu als
goedkope Pandora-pocket. De omslagillustratie
geeft duidelijk aan wat te verwachten valt: de blik
valt op het krachtig mannelijke, doch afgehou-
wen hoofd van Holofernes, trofee van de inven-
tieve Judith. Allerlei verschijnselen passeren de
revue waarin Dorrestein ons symptomen van (be-
perkt) vrouwenleven doet zien. Hier geen donke-
re krochten en holten en gekkenhuizen, maar kap-
perszaak, huishoudbeurs en skipiste. Ze be-
schrijft bijvoorbeeld hoe vastgeklonken vrouwen
zitten aan hun tas, die formidabele proporties kan
aannemen en tot blok aan het been kan uitdijen.
Daarin schuilt hun privebezit en hun zelfvertrou-
wen. Samen sterker tegen de boze buitenwereld!
Ze vraagt aandacht voor het dilemma van de ver-
liefde feministe en het vrouwelijk telefoonopne-
men en nog veel meer. De stukjes zijn luchtig en
geestig, hoewel onderhuids schrijnend. De symp-
tomen zijn intelligent waargenomen, zodat hel-
dere geesten die feministen van warhoofdigheid
betichten, er niet omheen kunnen. Dorresteins lo-
gica dringt onwelkome feiten op.

De volgende creatie is haar tot dusver dikste
boek, Voor alles een dame (1989). Ook dat is
weer een geval apart. De lezer krijgt een ge-
bruiksaanwijzing mee die aldus begint: 'Behalve
een verhaal in dagelijkse afleveringen bevat deze
almanak voor het jaar 1990: de uren van op- en
ondergang van zon en maan, de jaardagen der hei-
ligen, honderden uitspraken van bekende en on-
bekende vrouwen, en de geboortedata van auteurs
uit binnen- en buitenland. Ter gelegenheid van
hun verjaardagen wordt op de betreffende datum
nogal eens het recept voor een passende taart ge-
geven [...] Alle recepten zijn afkomstig uit het
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klassieke standaardwerk Wie kookt heeft de
macht van mevrouw Meermin, waarin de wortels
van' 'het vrouwelijk schrijven" worden blootge-
legd. ' Die mevrouw Meermin is hoofdpersoon en
tevens kooklerares op een internaat voor moeilijk
opvoedbare meisjes. 'Meisjes die gluipen, slui-
pen en muiten worden daar achter oude iepen
weggestopt, meisjes die maar niet op maat ge-
bracht willen worden voor hun bestemming in de
natuurlijke orde.' Nu past mevrouw Meermin
daar ook niet in. Ze is reuzin, gifmengster, lustob-
ject par excellence maar, zoals de titel zegt, voor
alles een dame. Met taarten en literaire citaten be-
drijft zij een eigenaardig soort opvoeding waar-
van de stralende eigengereidheid de loedertjes in
een chaotisch gareel houdt dat uiteraard van geen
beschaafde opvoeder de goedkeuring kan weg-
dragen.

Ietsje meer van zichzelf
"Schrijfster", zei jij, "ik word later schrijfster
van boeken waarin heel bizarre dingen gebeuren,
maar toch nog net zo, dat de mensen er iets van
zichzelf in kunnen herkennen." Dit laat Renate
haar zusje zeggen in Het perpetuum mobile enz.
En bij het ter sprake brengen van haar eerste vier
boeken herhaalt ze die uitspraak. In de jaren ne-
gentig verschijnen twee romans waarin dat 'iets'
net een beetje meer is. Achtereenvolgens ver-
schijnen Het hemelse gerecht (1991) en Ontaarde
moeders (1992) op de markt.
Het hemelse gerecht begint aldus: 'Met een

soepele draai van haar pols plant Ange het mes in
het hart. Ze kantelt het lemmet enigszins en trekt
het in een beweging schuin naar zich toe. De tref-
zekerheid waarmee het staal door het weefsel
schiet doet haar genoegen: aan zulke dingen her-
ken je een getrainde hand. '

Vakmanschap is meesterschap, ook met de
pen. We vertoeven weer ergens in een geïsoleerd
huis, een restaurant, in de buurt van een rivier. En
terwijl binnen de voorbereidingen voor een ex-
quise maaltijd doorgaan, kolkt buiten het rivier-
water nader vanwege onophoudelijke regenval.
In de verte ligt het dorp waar men om half elf in
bed ligt, pyjama's draagt en slippers met licht-
blauwe pompoenen. De benepenheid druipt ervan
af dus. Het is maar goed dat de dames Irthe en
Ange, eigenaressen van het restaurant 'Het he-
melse gerecht', zulke goede klanten van de plaat-



selijke middenstand zijn. Dat schept goodwill.
Maar die is, als er kindersterfte plaatsvindt, niet
goed genoeg en de onschuldige verzameling lege
blikken en flessen van Irthe wordt de zussen fa-
taal, die toch voor hete vuren gestaan hebben, te
beginnen met hun vader. De zussen staan elkaar
na en zitten aan elkaar vast. Tevens ergeren en
wantrouwen ze elkaar en wanen zichzelf de ei-
genlijke kracht in hun restaurant en in de liefde
van Oilles, hun hulp. Er is weer sprake van veel
eten en van een verwaarloosd kind. Of we weer
met een lijk dan wel een lichaam in ontbinding te
maken hebben, is niet helemaal duidelijk, maar
met de toast botert het aanzienlijk beter dan met
de trouw tussen man en vrouw. De hemelse ge-
rechten zorgen voor een Michelin-ster, de Hemel-
se Rechter vervolgens voor water en vuur. En
toch, en toch is niet helemaal onmogelijk dat de
zussen hun scepter zwaaien nabij Ophemert,
Heusden of Herwijnen.

En Sibculo. Ook Sibculo staat zelfs in atlassen.
Overijssel moet er wel voor uitgebeend worden.
Zo'n braaf gehucht, waar je puur fatsoen en pure
vreedzaamheid verwacht, blijkt de ontaarde moe-
ders voortgebracht te hebben die de opvoeding
van hun dochters verzaakt hebben, hen opzade-
lend met angsten, frustraties en in een geval 250
kilo eigen vlees. Het verhaal zindert weer van de
originele invallen en soepele, geestige taal die
Dorresteins romans luchtig houden, terwijl on-
dertussen een stoet slachtoffers van het menselijk
samenleven langsparadeert. In Ontaarde moe-
ders zadelt Bonnie (Bonnie Bonbon, om op te
vreten zo mooi, als kind) haar echtgenoot Zwier
op met het als gevolg van slordig pilgebruik ge-
creëerde dochtertje Maryemma. Moeder, die zich
smid van haar eigen lot waant, wil liever een car-
rière als ken ster van exotische planten. Ze wil
bergen kunnen beklimmen en door mangrove-
bossen draven als ze daar behoefte toe voelt. Aan
Zwier wordt niets gevraagd. Die is Leids profes-
sor in de archeologie, graaft in Afrika oude botten
op en instrueert massa's uit de kluiten gewassen
meiden die een stage bij hem bevochten hebben.
Hij is vader tegen wil en dank, probeert er het bes-
te van te maken maar zijn dochter krijgt een wei-
nig conventionele opvoeding met veel emotione-
le onevenwichtigheid. Vader en dochter geven
hun bestaan in Afrika op omdat Maryemma maar
eens gewoon naar school moet. Maar vanwege

Zwiers opvliegendheid die nou net de enige lieve,
toegewijde man in de nieuwe, Nederlandse om-
geving, oom Oert, een dreun bezorgt vanwege
veronderstelde handtastelijkheden, zitten pa en
dochter binnen de kortste keren in een triest, nat-
tig vakantiehuisje in de bossen van Ommen, waar
nota bene vlakbij een moord plaatsvindt en jon-
gens dreigend op motors rondrijden. Er moet een
kerststemming geforceerd worden, maar geluk-
kig is sprake van een beschikbare kalkoen bij een
charmant winkelmeisje dat Maryemma's ontlui-
kende vrouwelijkheid richting kan geven omdat
ze de taal van de net ontdekte Libelle-adviezen
voor een gezonde teint, mooie bikinilijn en stevi-
ge nagelriemen verstaat. Elders is dan net oma ge-
plet onder de 250 kilo van tante Meyken die op
haar moeders schoot de liefde kwam zoeken die
ze als IS-jarige ontbeerd had vanwege moeders
idee dat aangerande meisjes alles aan zichzelf te
wijten hebben. 't Is weer een potpourri van motie-
ven waar originele vormen voor gevonden zijn,
tegelijk is de inhoud vaker dan vroeger, vind ik,
ontroerend. Later tref ik in Dorresteins volgende
boek Heden ik (1993) de overpeinzing aan: 'Ik
noem maar wat: het feit dat ik momenteel een
minnaar heb die, wat een uitzondering, eigenhan-
dig zijn kind grootbrengt. Meer dan mijn ziekte,
moet zijn aanwezigheid in mijn leven bepalend
zijn geweest voor de thematiek van Ontaarde
moeders. Dat moet. Dat moet. Dat moet.'

Het geweld van krachteloos
tandengeknars
De informatie die Heden ik (1993) over de laatste
jaren van de schrijfster zelf bevat, maakt duide-
lijk dat Het hemelse gerecht, Ontaarde moeders
en Heden ik in zeer wankel evenwicht ontstaan
zijn. Na lezing van dit boek beleef ik ze als resul-
taat van titanenarbeid, als overwinningen op de
onderwereld: Sisyphus' steen mocht even de top
bereiken, Tantalus mocht zijn lippen bevochti-
gen. Het is het verslag van een slinkse overname
van de macht over haar lichaam door de obscure
ziekte ME. Dorrestein weet ook hier luchtigheid in
te kloppen, zodat je haar taal en geestkracht kunt
bewonderen. Maar de verschijnselen die zij be-
schrijft, zijn sinister.

Vlak voordat zij zichzelf op een slechte mor-
gen als 'een reusachtig stuk stopverf' in bed te-
rugvond, elders opgedist als 'een flensje' of 'her-
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senen als koeiev la en een lichaam van karnemelk-
sepap', beklom ze in haar eentje Schotse bergen,
at gezond en draafde vitaal door het leven. 'Vroe-
ger had ik een lichaam. Nu heb ik een lijf, een we-
zenloos object dat geen opdrachten begrijpt als:
beweeg je hand RECHTnaar dat koffiekopje, of:
kijk uit voor die drempel daar.' Wat zit er veel
vast aan deze annexatie door een aan de genees-
kunst nog onbekende vijand, naast die verlam-
mende vermoeidheid zelf: verbazing, woede,
schaamte, jaloezie, kruistocht langs alternatieve
genezers, isolement. Dorrestein heeft met dit
boek in Nederland MEuit de fluisterwereld ge-
haald. Wellicht hebben ME-lijdersen hun dierba-
ren tranen geplengd voor Dorresteins moed. Ein-
delijk niet meer die eenzame, onbegrepen zeur-
piet, maar op z' nminst kunnen zeuren in commis-
sie: ' 't Staat in 'n boek, immers, juffrouw Laps.'
Maar het belang ervan strekt nog verder. Dit on-
der woorden brengen van vele facetten van derge-
lijk vaag en onbegrepen ziek zijn is een onnadruk -
kelijk lesje bewustzijnsverruiming en ervarings-
toename. Allerlei waarheden waarin mensen zich
genesteld hebben, passeren de revue: de harde
vernederende gezondheidsideologie ('Gezond-
heid is een kwestie van persoonlijke merites ge-
worden, en daarmee is ziekte dus je eigen verant -
woordelijkheid, of, met andere woorden: je eigen
schuld'), met schaamte en schijn-ophouden als
gevolg; de vrome ideeën over de louterende wer-
king van lijden ('Ook op het spirituele vlak valt er
nog niets te merken van de enorme zielsverdie-
ping die een ziekbed in de mens teweeg zou bren-
gen. Men beweert wel dat lijden loutert en tot
nieuwe inzichten voert, maar volgens mij word je
er alleen maar een zeikerd van. ') De holistische
dokteraars geeft zij zelf het argument voor haar
falen in handen: zij accepteert niet; zij berust niet.
Dat roept natuurlijk alleen maar negatieve ener-
gie op: 'De reden waarom ik destijds niet onbe-
vangen om het verlies van mijn zusje kon rouwen,
blokkeert nu ook mijn rouw om de verliezen die
bij een chronische ziekte horen: ik ben wederom
zo godstabernakels kwaad. En opnieuw is dit een
woede die zich niet laat ontladen aangezien ik in
erg brede zin kwaad ben op het lot en het leven.'
Je ziet het alternatieve hulpverlenerscircuit al
knikken, de wondere wereld van handel in hoop,
die iriscopie biedt, Bach-flowers, ananasdieet,
meditatie, bio-energie en nog veel meer. Het re-
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guliere artsenCÎrcuit weet dat vermoeidheid rare
streken kan hebben, om niet te spreken van de
emotionele problemen, olala mevrouwtje. Rena-
tes innige dankbaarheid gaat naar de arts die haar
chemische puinhoop diagnostiseerde en na jaren
onverkwikkelijke ellende zorgde voor de enige
echte vooruitgang. En de opbrengst van haar boek
gaat naar het door haar gestarte ME-fondsom de
enkele betrokken artsen en onderzoekers te mid-
den van veel log, stompzinnig, pretentieus me-
disch bedrijf te steunen terwille van de in de steek
gelaten slachtoffers van de chemische wereld
waarin wij leven.

Deadderman
Op de valreep van dit artikel blijkt een nieuw pro-
dukt aan het vruchtbare brein van Dorrestein ont-
sproten. Opvallend is dat de lijst najaarsaanbie-
dingen-1994 van uitgevers twee titels opgeeft:
Een sterke man (de Volkskrant) enAddergebroed
(NRc-Handelsblad). Was de schrijfster nog aan
het dubben?

'Addergebroed!' Venijn en gevaar, de machti-
ge ingrediënten van het Dorresteiniaans univer-
sum. Loeders en griezels! Ik zou het wel weten!
'Een sterke man' kan van alles aanduiden: een
dictatoriale intrigant of een stevige schouder
waartegen het goed toeven is. Die titel is minder
een alarmsignaal.

Kort nadien verscheen Een sterke man op de
markt met op de omslag een romantisch vrou-
wenhoofd, omspeeld door golvende strengen
rood haar die voor mij in de richting van het ad-
dergebroed wezen. Wat zou de inhoud bieden?

Weer is de plaats van handeling een geïsoleerd
huis, bevolkt door een maf gezelschap, ditmaal in
het Ierse Kerrimagannagh. Een sterke man is Ste-
phen 0' Shaugenessy, eigenaar van het landgoed,
die in zijn landhuis kunstenaars van diverse plui-
mage uit de hele wereld bijeen brengt om hun
ogenschijnlijk een kommerloze tijd te bezorgen
ten dienste van uitbundige creatie. Dat is natuur-
lijk een prachtige romantische besteding van ver-
worven rijkdom. Stephens gezicht is een signaal:
aan één kant nobel en mooi, aan de andere kant de
harde kop van de dorpsslager. Gaandeweg blijkt
dat de uitverkorenen figureren in een psycholo-
gisch drama, geregisseerd door de sterke man.
Dat er slachtoffers vallen, weet de lezer vanaf de
eerste bladzij, want de tekst bestaat uit verklarin-



gen, afgelegd op het politiebureau. Het zijn lange
monologen van drie vrouwelijke aanwezigen,
twee bezoeksters en de vrouw des huizes. Er is
weer sprake van ziekte, lijden, overontwikkeld
vrouwelijk schuldgevoel, jong kind met afstote-
lijk uiterlijk en dodelijke ziekte, een koekebak-
ster en een huisspook en weinig opwekkende
man- vrouw -verhoudingen.

'Nee, die boeken van mij zijn niet mis.' Dat.
geldt nog steeds, maar ook dit boek heeft weer een
eigen karakter. Een thriller is het in een bespre-
king genoemd. En inderdaad jaagt de nieuwsgie-
righeid van de lezer op de dader achter de drama-
tische gebeurtenissen. Ondertussen legt de ge-
dachtenstroom der vrouwen weer geladen mense-
lijke samenlevingsvormen bloot.

Humor en zwaveldamp
Het is een rijke, grillige wereld waarin Renate
Dorrestein ons betrekt. Voor de capriolen van li-
chaam en geest, verstand en gevoel en hoe die in
de enkele mens en in onze samenlevingsvormen
huishouden en slachtoffers maken, weet ze gekke
en humoristische geschiedenissen en typeringen
te bedenken. Haar oeuvre is een reidans van feit
en fictie. Om de felheid van haar emoties en in-

tensiteit van haar betrokkenheid pruimbaar te
houden, tiert de humor welig in haar romans en
verhalen, verslagen en columns. Die humor be-
schermt de lezer tegen het resultaat van haar ge-
nadeloze eerlijkheid: beleving van het mensenbe-
staan als bizar en gevaarlijk.
Als hogepriesteres van deze op eigen ervaring

gestoelde boodschap is zij geen warrige litera-
tuur-voortbrengende pythia. Voor wie kan lezen,
luisteren en voelen is zij ondermijnster van welke
stellige overtuiging ook, die van haarzelf inbe-
grepen. Daarom is zij sympathiek en gevaarlijk.
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Boeken

Leo Apostel, Gebroken Orde. De vergeten toe-
komst van de filosofie (Kritak, Leuven 19932).

Hoe kun je over holisme spreken zonder in een
van de vele valkuilen te raken die een gesimplifi-
ceerd holisme stelt, dat een analogie van micro-
en macrokosmos propageert en dus veronderstelt
in plaats van erover na te denken? Hoe kun je ge-
nuanceerd nadenken over de vele vormen van ho-
lisme, hoslismen dus, en hun waarde voor een
nieuwe integratie van wetenschap en wijsbegeer-
te? Hoe kun je iets van de bedoeling van Fritjov
Capra's Tao of Physics overnemen zonder uit het
oog te verliezen dat diens analogie, ja welhaast
identificatie van eenzijdig geïnterpreteerde quan-
tummechanica en nog eenzijdiger geëtiketteerde
'oosterse mystiek' om uiterst rationele redenen
van wetenschaps theoretische aard eenvoudig niet
kàn? Hoe kun je de schijnbare tegenstelling tus-
sen de westerse Verlichting en het holisme over-
bruggen?

Leo Apostel, Vlaams wijsgeer en humanist,
heeft zichzelf wel eens beschouwd als een soort
mythe, door velen gewaardeerd en door weinigen
goed bestudeerd. Volgens het Nawoord van Jo-
han Késenne moet dit boek daarin verandering
brengen. Késenne is van mening dat de filosofie
van Apostel moet worden gezien als een synthe-
se: de basisgedachte van de Duitse fenomenolo-
gie, de wijsheid van de Vlaamse mystiek, het
Franse rationalisme van de Verlichting en het An-
gelsaksische realisme van empirisch onderzoek.
Apostel wil reeds lang bereiken dat positieve we-
tenschappers, cultuurwetenschappers en filoso-
fen gaan samenwerken. Zijn ideaal is duidelijk
een soort 'volledige filosofie'. Hij wil de gefrag-
menteerde machteloosheid van met name het
postmodernisme niet accepteren en pleit 'ondub-
belzinnig voor een veelheid van integratiepogin-
gen, waarin de schaarse correcte analyses die de
[postmodernistische] deconstructies opleveren
niet verloren hoeven te gaan' (p. 112). Iets van
zijn ideaal van een volledige filosofie ziet hij
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voorafgeschaduwd door Max Scheler, een van de
weinige wijsgeren van de twintigste eeuw die
zich hebben bewogen op gebieden van de ontolo-
gie, metafysica, kennisleer, natuurfilosofie en
cultuurfilosofie en van de ethica en esthetica.

Apostels boek wil voor de filosofie een nieuwe
toekomst ontsluiten. Het bestaat uit drie delen.
Deel 1 wil een geschiedenis van de twintigste-
eeuwse filosofie geven. Het is zo opgebouwd dat
Apostel steeds weer tot de conclusie komt dat al-
lerlei scholen en richtingen waardevol denkwerk
hebben verricht. De uitwerking van hun projecten
is echter steeds onaf gebleven: existentiële filoso-
fie en fenomenologie, logisch positivisme en ana-
lytische filosofie, neomarxisme en psychoanaly-
se, gecombineerd bij de Frankfurters, hermeneu-
tiek en structuralisme. Meer dan honderd namen
passeren in een bestel van ongeveer 115 pagina's
de revue. Overigens wordt hun behandeling voor
een geïnteresseerde leek daardoor soms al te be-
knopt. Apostel is van mening dat scholen en den-
kers elkaar te veel en met name ten onrechte heb-
ben verketterd of eenvoudig genegeerd, wellicht
juist omdat 'elke reactie de hoop koesterde een
statuut van zekerheid te verwerven' (p. 27).
Schijnbaar tegenstrijdige bedoelingen blijken
achteraf toch complementaire pogingen te zijn
geweest. Scholen hadden elkaar waardevol kun-
nen aanvullen; bijvoorbeeld de Frankfurters met
hun aandacht voor beweging en conflict en de
structuralisten met hun aandacht voor evenwicht.
Helaas blijven, zo meent Apostel, 'worden en
zijn ... in deze eeuw van elkaar gescheiden, zoals
subject en object elkaar niet vinden' (p. 116).

Maar hij toont zich in deel 2 van het boek dui-
delijk vol hoop. Met al zijn kritiek op modieuze
vormen van holisme blijft hij welwillend staan te-
genover de associaties van geborgenheid en inte-
griteit die de term als zodanig oproept. 'De ecolo-
gische wetenschappen moeten tot een zijnsleer
(ontologie) van de biosfeer leiden die gecombi-
neerd met een zijnsleer van de mensheid beide
met elkaar coördineert en in elkaar interpreteert'



(p. 133). Dat is voor Apostel als intellectueel en
emotioneel project iets heel anders dan de poging
van veel holisten het heelal ofwel als machine, of-
wel als organisme, ofwel als bewustzijn te begrij-
pen. Het beeld van de machine is gebaseerd op in
formules neergeschreven regelmatigheden. Maar
zulke als wetten behandelde regelmatigheden
verklaren niets. Het beeld van het heelal als een
omvattend bewustzijn is als het ware een tautolo-
gie, bewustzijn is immers slechts te begrijpen als
intentioneel, dat wil zeggen als gerichtzijn op iets
anders ..., iets buiten ... Dit beeld is tevens symp-
toom van een harmoniedenken zonder tragedie.
Het organismebeeld is evenzeer misleidend. Het
beschouwt een initieel onderzoeksprogramma
alsof er reeds sprake is van een culturele revolu-
tie. En zelfs al zou men al overeen voldoende uit-
gebouwde systeemtheorie beschikken, dan zou
men nog een plausibel antwoord moeten vinden
op de vraag waarom het heelal als een systeemnet
van systemen (tot in de zoveelste macht) zo is als
het is, waarom het zómoet bestaan en niet anders?

Reeds na deel 2 te hebben gelezen beschouw ik
dit boek als belangrijk voor een humanistische
wetenschappelijke bezinning, omdat het is ge-
bouwd op een scherpe analyse van de westerse
geschiedenis van wetenschap en filosofie. Het
streeft naar een open en integratief denken zonder
dat de eigen en soms zeer verschillende rationali-
teit van deelsystemen en -verklaringen simplis-
tisch wordt getransponeerd naar het geheel. Het is
temeer belangrijk omdat Apostel in het derde deel
het waagt om publiekelijk verantwoording af te
leggen van zijn persoonlijke bevindingen, waar
het gaat over nadenken over' Zin in onzin'.

Apostel gaat uit van de stelling van de logicus
Gödel dat iedere rijke theorie principieel onvolle-
dig is. Dat heeft als consequentie dat de periode
van de gesloten wereldbeschouwingen definitief
afgelopen is. Zin en zingeving worden daarmee
tot een zaak van ervaring en tot een eigen activi-
teit van de mens; ze gaan niet aan de mens vooraf.
'Een wezen dat zichzelf de vraag stelt wat de zin
van zijn leven is, vindt deze zin noodzakelijker-
wijze in een bepaald type ervaringen' (p. 204).
Apostel vraagt hoe de mens moet zijn om de zin-
vraag te kunnen en te moeten stellen? De zoek-
tocht die in dit laatste deel sterk naar voren komt,
loopt uit op een pleidooi voor 'atheïstisch-reli-
gieuze zingeving'. Voorwaarde is dat een mens

zijn eigen 'ik' kan loslaten, zodat het subject zich
kan vullen met de wereld. Het menselijk leven
heeft zin als het door actie aan de werkelijkheid
waarde kan toevoegen, hoe relatief en voorbij-
gaand deze waarde ook mag zijn. Het zich leeg
maken van mensen, dat wil zeggen de overbodig-
heid, voorbij het narcisme van de eigenwaarde, is
volgens Apostel precies een waarborg voor de
waarde. Het is een toestand van volledig respect.
Een prachtige zin: 'Het onvolmaakte alleen is
adequaat voorwerp van liefde' (p. 239). Het fasci-
nerende van dit boek is dat het niet blijft staan bij
een resignerend agnosticisme maar juist in de
principiële onvolmaaktheid en onvolledigheid
zin doet ervaren. Het gaat Apostel om een voor-
zichtig en bescheiden 'timmeren aan de weg die
zin geeft'.

Alphons van Dijk

Diane Ackerman, Reis door het rijk der zinnen.
Een cultuurgeschiedenis van onze zintuigen (Het
Spectrum, Utrecht 1990; vertaling van A Natural
History ofthe Senses, New York 1990).
Michel Onfray, De kunst van het genieten. Plei-
dooi voor een hedonistisch materialisme (Ambo,
Baarn 1993; vertaling van L'Art de jouir, Parijs
1991).
Georg Feuerstein, Spiritualiteit en erotiek. Over
de spirituele dimensies van de seksualiteit (Servi-
re, Cothen 1993; vertaling van Sacred Sexuality:
living the vision ofthe erotic spirit, Los Angeles
1992).
Henk Oosterling, De opstand van het lichaam.
Over verzet en zelf ervaring bij Foucault en Ba-
taille (SUA, Amsterdam 1989).

Ons lichaam is meestal een zo vanzelfsprekende
gegevenheid, dat we ons er nauwelijks van be-
wust zijn. Pas na een heel bijzondere ervaring of
als we iets zijn gaan mankeren, beginnen we er-
over na te denken en kunnen we gaan beseffen
welke Fundgrube van zin ons lichaam is. 'Hoe dit
geboorte proces van zin zich in het lichamelijke
veld afspeelt, dàt is het mysterie dat onze aan-
dacht vraagt, een mysterie dat voor een humanis-
tische benadering van de mens van beslissende
betekenis kan zijn', zo schreven we in het Ten ge-
leide van het themanummer van Rekenschap over
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lichamelijkheid (september 1991). In het ver-
lengde hiervan wil ik vier boeken bespreken die
ieder vanuit een andere invalshoek de menselijke
lichamelijkheid tot onderwerp hebben.

Odyssee langs de zintuigen
In haar Reis door het rijk der zinnen laat de Ame-
rikaanse dichteres Diane Ackerman de vijf zintui -
gen de revue passeren. Ze gaat daarbij uit van haar
eigen - duidelijk sterk ontwikkelde - zintuiglijke
vermogens en heeft haar eigen ervaringen met tal-
loze andere uit verschillende tijden en culturen
vergeleken. Ze geeft daarbij blijk van een enorme
literaire en antropologische belezenheid en weet
oneindig veel wetenswaardigs overal en nergens
op te duiken. Het resultaat is inderdaad - zoals de
flaptekst zegt - een 'adembenemende odyssee',
maar tevens ook een uiterst vermoeiende reis. Te-
genover zo'n overdaad aan op zichzelf zinnige in-
formatie dreigen de zintuigen af te stompen en het
bedoelde effect van grotere bewustwording en
aanscherping van de sensibiliteit teloor te gaan.
Het boek valt zonder meer te genieten mits men
het in partjes consumeert; Odysseus deed per slot
van rekening ook tien jaar over zijn thuisreis.

De innerlijke stem van het lichaam
Ackerman beschrijft maar analyseert nauwelijks,
een filosofische of wetenschappelijke theorie
heeft ze dan ook niet. Een theoretisch kader waar-
in haar gegevens geordend konden worden, zou
het opnemen van de inhoud van haar boek onge-
twijfeld vergemakkelijkt hebben maar ook een
gevaar ingehouden hebben. Een gevaar waarop
de Franse filosoof Michel Onfray in zijn boek De
kunst van het genieten wijst. Zijn centrale stelling
is dat filosofen zich vanouds wel met het mense-
lijk lichaam-zijn bezig hebben gehouden, maar
dat ze nauwelijks ècht naar hun eigen lichaam ge-
luisterd hebben. Heel wat filosofen hebben unie-
ke existentiële lichamelijke ervaringen gehad,
zoals ingevingen, extases, dromen en visioenen,
maar hebben die met voorbijgaan aan hun licha-
melijkheid proberen te interpreteren. Slechts wei-
nig wijsgeren in de westerse wereld hebben vol-
gens Onfray opengestaan voor hun eigen licha-
melijkheid. Socrates is volgens hem een van de
weinige uitzonderingen: temidden van de dialo-
gen die hij met zijn leerlingen hield en het dialec-
tisch gebruik van zijn verstand kon hij pauzeren
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om naar zijn demon, zijn innerlijke stem te luiste-
ren en hij nam daar soms tot verbazing van de om-
standers ruim de tijd voor.

Onfray: 'Socrates beschikt met zijn innerlijke
stem over een bijzondere bemiddeling die als het
ware het vuile werk doet en de energie levert die
hij in zich voelt, die hem bewoont en waarvan hij
bezeten is.' Wat een verschil met filosofen als
Augustinus, Descartes, Pascal en Rousseau, die
allen volgens Onfray vergelijkbare existentiële
ervaringen beleefden. Ze interpreteerden deze in
hun filosofische reflectie echter niet als innerlijke
stem van hun lichamelijke zijn, maar als ingeving
of genade afkomstig van god. Na een leven van
ziekte en lijden, van afwijzing van het lichaam en
haat tegen het leven beleefde Pascal bijvoorbeeld
op 31-jarige leeftijd een nachtelijke crisis, een
toestand van extreme exaltatie. Hij interpreteerde
deze echter niet als een crisis ten gevolge van de
manier waarop hij zijn eigen lichamelijkheid be-
leefde en eigenlijk afwees, maar als mystieke er-
varing, als eenwording met god. De auteur van
wetenschappelijke teksten over kegelsneden of
de rekenkundige driehoek, iemand die de verster-
ving beoefende via een ijzeren riem met punten
die in zijn vlees drukten, stierf die nacht om plaats
te maken voor de filosoof van de Pensées en de
Provinciales.

Zo onderzoekt Onfray bij een aantal vooraan-
staande westerse filosofen de persoonlijke ach-
tergronden en de lichamelijke 'onderbouw' van
hun filosofische opvattingen. Zijn boek is een
verfrissend, humorvol en kritisch pleidooi voor
wat hij noemt een rationeel hedonistisch materia-
lisme, een verstandig streven naar het vergroten
en intensiveren van lichamelijk genot. Enkele
punten van kritiek: Onfray psychologiseert naar
mijn smaak nogal en dreigt daarmee filosofie tot
psychologie te reduceren. Verder heeft hij wel
oog voor de persoonlijke achtergronden van filo-
sofen, maar komt de sociaal-culturele context
waarin ze leefden er bekaaid af. Ten slotte lijken
me ondanks zijn pleidooi voor een bepaalde vorm
van materialisme, idealistische of spirituele vi-
sies op lichamelijkheid nog steeds even valide,
hoewel het natuurlijk prachtig is te lezen hoe On-
fray vanuit zijn gezichtspunt de westerse filosofie
röntgent en haarscherp de vervreemding van het
eigen lichaam als bron van veel misvatting en
leed in beeld brengt.



Lichamelijkheid als tempel van het
heilige
Een spirituele benadering van lichamelijkheid is
te vinden in Georg Feuersteins Spiritualiteit en
erotiek. Feuerstein verbaast zich over het feit dat
seksualiteit voor vele mensen een probleem
vormt, terwijl ze toch in het algemeen in hun le-
ven enkele duizenden malen de liefde bedrijven.
Hij ziet er een dieperliggend spiritueel probleem
van onze hele westerse maatschappij in: de di-
mensie van het heilige is uit onze cultuur ver-
dwenen. Als voornaamste oorzaak ziet Feuer-
stein de christelijke visie op seksualiteit, geba-
seerd op een ontkenning of kleinering van het
lichamelijk bestaan. Omdat we ons lichaam
'kwijt' zijn, moeten we ons tevreden stellen met
secundaire vormen van bevrediging: succes,
prestige, macht enzovoort. Maar deze surrogaten
bieden geen werkelijke vervulling en voeren ons
alleen nog maar verder van het geleefde lichaam
af. Toch kunnen mensen af en toe 'piekervarin-
gen' hebben. Een vorm daarvan is de mystieke
ervaring, waarin ieder gevoel van gescheiden-
heid afwezig is en zelf en ander, binnen en bui-
ten, micro- en macrokosmos samenvloeien.
Deze ervaring kan juist bij geslachtsgemeen-
schap voorkomen vanwege de de-conditioneren-
de werking ervan. Seks kan dan ook een belang-
rijke toegangspoort zijn tot de sacrale dimensie
van de werkelijkheid. Feuerstein laat vervolgens
een aantal westerse en oosterse visies op en prak-
tijken van sacrale seksualiteit door de eeuwen
heen de revue passeren. Hij eindigt met een aan-
tal suggesties hoe in deze tijd sacrale seksualiteit
te bereiken is: 'Spiritualiteit heeft [...] niet in de
eerste plaats te maken met verandering van be-
wustzijnstoestand, hoe verheven en persoonlijk
gewenst die ook moge zijn. Zij heeft te maken
met belichaming en aarding of, zoals sommige
theologen het zouden zeggen, met de incarnatie
van de geest. De uitdaging is niet uit het lichaam
te treden maar zich te realiseren dat het de tem-
pel van het sacrale is. '
Feuersteins boek komt uit de serieuze New

Age-hoek van de transpersoonlijke psychologie
en is nogal Amerikaans georiënteerd. De Europe-
se spirituele tradities komen nauwelijks aan bod;
aan de andere kant wel- en dat onder meer maakt
het boek interessant - een aantal oosterse. Het is
ongelooflijk hoevele variaties mensen in de loop

der tijd op het thema seksualiteit en religiositeit
hebben verzonnen.

Lichamelijkheid als verzet
Henk Oosterlings filosofische studie De opstand
van het lichaam is weliswaar Nederlands, maar
sterk op het Franse postmoderne denken georiën-
teerd. Foucault volgend constateert Oosterling na
de jaren zestig een ongekende wildgroei aan le-
vensstijlen met een grotere aandacht dan vroeger
voor genot, plezier, schoonheid en in het alge-
meen lichamelijkheid. De tegencultuur van de
jaren zeventig is dan ook als een verzet tegen de
dominante burgerlijke cultuur op te vatten. Ze
beschikte echter niet over een adequate machts-
theorie; pas Foucault leverde die in de vorm van
zijn theorie van de disciplinering van het mense-
lijk lichaam. Stond vroeger de pastorale macht
van de biecht ter beschikking van de soevereine
vorst, tegenwoordig hebben psychiaters een
vergelijkbare macht, die echter amorfer en indivi-
dueler is en mensen meer en meer aan hun seksua-
liteit bindt. In een poging vanuit deze individuali-
teit toch met de wereld in contact te treden,
streven mensen naar alternatieve vormen van li-
chamelijke communicatie en seksualiteit, waar-
bij vaak het door de disciplinering verinnerlijkte
geweld vrijkomt en het onvoorspelbare Andere,
het heilige zich openbaart. In moderne levensstij-
len als die van bepaalde groeperingen homo's,
punks en voetbalvandalen ziet Oosterling een ge-
ritualiseerde stilering van het geweld. Ook in de
kunst van de avantgarde komt het lichamelijk
verzet tegen de gevestigde orde naar voren met
als inzet de persoon en het lichaam van de kunste-
naar zelf. Zo leveren kunstenaars soms perfor-
mances waarin ze zelf gepijnigd worden of le-
vensgevaar lopen.
Oosterling volgt in zijn maatschappijkritiek

Foucault en Bataille wel heel gedwee, enige rela-
tivering was wel op zijn plaats geweest. Verder is
zijn schrijfstijl nogal moeizaam, de citaten van
Nietzsche aan het begin van ieder hoofdstuk zijn
verademingen. Maar Oosterling biedt in ieder ge-
val een diepgravende analyse van de absurde en
absurdistische wereld van tegenwoordig.

Wanneer we de vier besproken boeken overzien,
kunnen we constateren dat ze elkaar zonder veel
overlap eigenlijk mooi aanvullen. Ackerman
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levert het ruwe materiaal: veel gegevens over
zintuiglijke ervaringen. Onfray en Oosterling
analyseren deze en brengen ze op kritische wijze
in verband met de psychologische respectievelijk
sociaal-culturele omstandigheden. Feuerstein ten
slotte toont hoe zintuiglijke ervaringen en met
name de seksuele beleving verrijkt kunnen wor-
den en tot de eenheidservaring kunnen leiden. Het
lijkt misschien alsof Onfray de spirituele benade-
ring van Feuerstein afwijst, maar dit hoeft mijns
inziens niet zo te zijn. Beiden willen namelijk het
genot optimaliseren, alleen Feuerstein denkt dit
te kunnen bereiken door de seksualiteit in een
kosmisch, alomvattend kader te laten beleven.

Albert Nieuwland

Jos de Heus, Economische gelijkheid en het goe-
de leven (Contact, Amsterdam/Antwerpen 1993).

Economische gelijkheid en het goede leven van
de politieke filosoof los de Beus is meer dan een
abstract-theoretische verhandeling over sociale
rechtvaardigheid. Om het probleem van
rechtvaardigheid te verduidelijken en te actuali-
seren voert de schrijver drie verzonnen, maar ge-
loofwaardige personen op, die hij Simon, Roe-
land en Dina noemt. Simon is een goed verdie-
nende organisatieadviseur, Roeland een modale
werknemer die vrij eenvoudig administratief
werk verricht, en Dina een receptioniste die met
haar deeltijdbaan op het sociale minimum zit. De
welstandsverschillen tussen deze drie personen
worden nog vergroot door hun huiselijke omstan-
digheden: Simon woont samen met een eveneens
aardig verdienende vriendin, Roeland heeft een
vrouwen kinderen te onderhouden, terwijl Dina
gescheiden is en een kind opvoedt. Geen van hen
kan erg warm lopen voor een inkomenspolitiek
gericht op grotere gelijkheid. Simon is trots op
zijn maatschappelijk succes. Hij vindt dat hij te-
recht behoorlijk verdient - hij werkt er tenslotte
hard voor. Roeland voelt zich bedreigd en richt
zijn gram vooral op groepen die hij beneden zich
acht, zoals werklozen en andere ontvangers van
uitkeringen, die, vindt hij, te veel in de watten
worden gelegd. Dina ten slotte houdt zich afzijdig
van politiek. Zij zou wel willen dat er betere voor-
zieningen komen voor mensen als zijzelf (gratis
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crèches bijvoorbeeld), maar plaatst die wens niet
in het kader van een doelbewust gelijkheidsstre-
ven.

De Beus heeft zijn personages gemodelleerd
naar de tijdgeest. Het gelijkheidsdenken lijkt
sinds de jaren tachtig goeddeels passé; de onge-
lijkheid neemt niet alleen feitelijk toe, maar
wordt ook steeds meer geaccepteerd. Daarmee is
de probleemstelling van dit boek gegeven: Hoe
kan in een tijd van toenemende ongelijkheid en
toenemende acceptatie daarvan het streven naar
gelijkheid gefundeerd worden? En wat houdt dat
streven dan in? Of, concreter: 'Hoe kan ik aanne-
melijk maken tegenover Nederlanders als Simon,
Roeland en Dina, die geen gelijkheid zeggen te
willen terwijl de ongelijkheden tussen en om hen
toenemen, dat er een ideaal van economische ge-
lijkheid is dat bijdraagt aan de kwaliteit van hun
leven (oo.)?'(p. 64).

De Beus stelt zich niet met een eenvoudig en
beperkt antwoord tevreden. Het gaat hem niet
louter om de vraag wat een billijke verdeling van
inkomens en vermogens inhoudt, maar om niets
minder dan een formulering van de voorwaarden
voor 'het goede leven'. Dat goede leven is een
combinatie van zinvol leven (in overeenstem-
ming met bepaalde absolute waarden), deugd-
zaam leven (moreel betrokken op anderen) en
waardevol leven (waarin persoonlijke behoeften
worden bevredigd). Economische gelijkheid in
een gemeenschap vindt haar uiteindelijke
rechtvaardiging in de mogelijkheden die zij biedt
voor de realisering van het goede leven voor de
mensen in die gemeenschap.

Wat moet deze economische gelijkheid dan in-
houden? Daarover lopen de meningen zelfs onder
egalitaristisch ingestelde sociaal-filosofen sterk
uiteen, zo blijkt uit de literatuur die De Beus be-
spreekt. Hij onderscheidt drie visies die elk een
bepaalde vorm van economische gelijkheid fun-
deren en uitwerken: procedurele gelijkheid, die
neerkomt op gelijkheid voor de wet plus de garan-
tie van een bestaansminimum dat een volwaardig
staatsburgerschap mogelijk maakt; hulpbron-ge-
lijkheid die een verdergaande gelijkheid van kan-
sen (bijvoorbeeld onderwijskansen en kapitaal-
bezit) en beloningen (bijvoorbeeld een ruimhar-
tig stelsel van sociale zekerheid) inhoudt; en
vriendelijke gelijkheid, waarin de gelijkheid van
bestaansvoorwaarden en vrijheden - bij erken-



ning van diversiteit van behoeften en voorkeuren
- op basis van 'warme solidariteit' gemaximali-
seerd wordt. De Beus postuleert een 'morele ont-
wikkeling' van procedurele gelijkheid via hulp-
bron-gelijkheid naar vriendelijke gelijkheid (p.
lOl). Ofhij daarmee wil zeggen dat zo'n ontwik-
keling ook werkelijk zal plaatsvinden, is niet dui-
delijk, maar in elk geval geeft hij er een morele
hiërarchie mee aan: ideaal is de vriendelijke ge-
lijkheid, de hulpbron-gelijkheid is second best.
Maar 'die Verhältnisse sind nich so'. Voor Ne-
derland verwacht De Beus iets dat het midden
houdt tussen procedurele gelijkheid en hulpbron-
gelijkheid (wat, lijkt mij, in grote trekken neer-
komt op een continuering van de huidige verhou-
dingen). Waarna hij toch vrij optimistisch besluit
met te stellen dat 'de Nederlandse oplossing' in
de volgende eeuw model zal gaan staan voor de
rest van Europa.
De Beus blijkt een goed oog te hebben voor de

veelkantigheid van het menselijk bestaan. Reduc-
tionistische mensbeelden als de door materieel
eigenbelang gedreven homo economicus, de naar
macht hakende homo politicus of de door seksue-
le lust bevangen homo cupidus wijst hij af (hoog-
uit zou men hem kunnen verwijten dat hij te wei-
nig aandacht schenkt aan de 'platte' begeerten die
in dergelijke mensbeelden geÜllpliceerd zijn en te
veel nadruk legt op de morele dimensies van de
menselijke existentie). Maar deze hang naar vol-
ledigheid en alomvattendheid brengt met zich
mee dat er uiteindelijk over heel veel heel weinig
wordt gezegd. Talrijke veronderstellingen wor-
den gemaakt die in het verdere betoog geen dui-
delijke rol meer spelen, redeneringen worden op-
gezet zonder tot een einde te worden gevoerd,
specificaties van abstracte uitweidingen ontbre-
ken. Het lijkt er soms op dat De Beus' indruk wek-
kende belezenheid (zie het notenapparaat) hem
dwars heeft gezeten - dat hij zozeer bezig is ge-
weest met het verwerken en becommentariëren
van de theorieën van anderen dat hij aan de uit-
werking van zijn eigen visie te weinig is toegeko-
men. De Beus overtuigt in de ernst van zijn egali-
taristische inzet en de grondigheid van zijn aan-
pak, maar of hij geslaagd is in zijn bedoeling om
sceptici als Simon, Roeland en Dina (aangeno-
men dat die voor theoretische argumenten gevoe-
lig zijn) van de waarde van zijn egalitarisme te
overtuigen, valt te betwijfelen.

Maar ook als het betoog dwingender was ge-
weest, was die opzet vermoedelijk niet geslaagd.
De vraag is of dat überhaupt wel had gekund, of
het althans in theorie mogelijk is om langs deduc-
tief-filosofische weg tot consensus omtrent nor-
matieve kwesties zoals die betreffende sociale
rechtvaardigheid te komen. Tot nu toe is daar
weinig van gebleken, en wat De Beus juist voor-
treffelijk laat zien is hoezeer de filosofen die zich
met deze kwesties hebben beziggehouden het on-
derling oneens zijn en hoezeer hun veronderstel-
lingen en afleidingen telkens weer voor kritiek
vatbaar zijn. En als deze denkers het onderling al
niet eens kunnen worden, hoe zouden zij dan ge-
zamenlijk of hoe zou een van hen (De Beus bij-
voorbeeld) consensus kunnen bewerkstelligen?
Mensen zijn in hun politieke en morele oordeels-
vorming geen neutrale, belangeloze afwegers van
goed en kwaad; zij laten zich leiden door wat ze
gewend zijn, door hun vroegere en actuele sociale
ervaringen, door hun materiële en niet-materiële
belangen. Gegeven het feit dat die ervaringen en
belangen met hun maatschappelijke posities uit-
eenlopen, is het te verwachten dat hun politieke
en morele oordelen van elkaar zullen verschillen,
of zelfs op elkaar botsen. Er is geen objectieve fi-
losofische positie die deze oordeelsverschillen
kan overbruggen.
Misschien is er één manier denkbaar waarop

dat laatste toch zou kunnen: door aan te tonen dat
het volgen van een bepaald normatief of politiek
standpunt in ieders belang is. Dat is ook wat De
Beus, als ik het goed zie, probeert te doen: hij wil
laten zien dat gelijkheid uiteindelijk 'het goede
leven' van iedereen (in een gegeven samenle-
ving) bevordert. De tegenwerping tegen die ge-
dachte ligt voor de hand: rechtvaardigheid heeft
betrekking op de verdeling van schaarse zaken,
en daarbij is er bijna per definitie sprake van bot-
sende belangen. Wat de een meer krijgt (aan inko-
men, bezit, macht, prestige enz.) gaat noodzake-
lijkerwijs ten koste van de ander. Ongelijkheid op
een bepaald gebied is gunstig voor het goede le-
ven van sommigen - de geprivilegieerden op dat
gebied - en gelijkheid doet daar afbreuk aan.
Met deze tegenwerping kan de kwestie echter

niet helemaal worden afgedaan. Er zijn redenen
denkbaar waarom bijvoorbeeld de goedbetaaide
organisatieadviseur Simon voorstander is van
een grotere inkomensgelijkheid. Drie soorten
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mogelijke redenen lijken mij van belang. Ten eer-
ste: Simon is bang dat hijzelf of mensen met wie
hij zich direct identificeert (zijn kinderen, zijn
ouders) in de toekomst sterk in welstand zullen
dalen; daarom is hij voor een uitgebreid sociale-
zekerheidsstelsel, waarvoor hij bereid is een hoge
premie te betalen. Ten tweede: Simon is bevreesd
voor ontevredenheid en opstandigheid van de ar-
men, voor klaploperij, criminaliteit en andere or-
deverstoringen; om dat te verhinderen is hij ge-
porteerd voor goede sociale voorzieningen en
goede werknemersregelingen. En ten derde: Si-
mon identificeert zich in die mate met zijn mede-
burgers dat hij het een onprettige gedachte vindt
in een maatschappij te leven waarin sommigen
van hen echt behoeftig zijn, of het veel slechter
hebben dan hij zelf. De eerste van deze redenen
kan men direct eigenbelang noemen, de tweede
indirect eigenbelang, de derde een moreel belang.
Deze belangen zijn niet alleen theoretisch denk-
baar, maar ook tot op zekere hoogte empirisch
aanwijsbaar; de ontwikkeling van de verzor-
gingsstaat is moeilijk te begrijpen zonder aan te
nemen dat deze belangen of motieven daarbij een
rol hebben gespeeld. Maar de geschiedenis van de
verzorgingsstaat in verschillende westerse lan-
den laat ook zien hoe groot de variatie daarbij is
en hoezeer de mate waarin deze belangen zich
doen gelden - tegenover het directe materiële be-
lang bij een hoog inkomen en het belang bij dis-
tinctie - afhangt van specifieke condities en ont-
wikkelingen. Het directe eigenbelang van hoge-
re-inkomenstrekkers bij een uitgebreid stelsel
van sociale zekerheid speelt bijvoorbeeld minder
waar zij hun eigen positie en die van hun naasten
door privé-vermogen en particuliere verzekerin-
gen veilig kunnen stellen; het morele belang
weegt minder zwaar waar etnische en culturele
scheidslijnen de economische ongelijkheid ac-
centueren. Sociale uitkeringen vormen boven-
dien maar een aspect van de ongelijkheidsproble-
matiek. Zelfs in de meest geïntegreerde moderne
samenlevingen zijn belangentegenstellingen en
daarmee verbonden meningsverschillen omtrent
verdelingsvraagstukken aanwijsbaar, en in deze
kwesties kan de filosofie, zoals gezegd, geen de-
finitief uitsluitsel verschaffen.
Daarmee wil niet gezegd zijn dat normatieve

sociale en politieke filosofie een zinloze onderne-
ming is. Zeker bestaat er behoefte aan doorden-

252

king, systematisering en fundering van standpun-
ten over politieke en maatschappelijke kwesties.
Maar daarbij hoeft het doel niet te zijn het komen
tot definitieve, of zelfs voorlopige, overeenstem-
ming. Ook hoeft sociale filosofie niet over alles
tegelijk te gaan. Vraagstukken van sociale
rechtvaardigheid en de ongelijke verdeling van
schaarse goederen bijvoorbeeld bestrijken
slechts een gedeelte van de kwaliteit van het men-
selijk bestaan in het algemeen.
De normatieve sociale filosofie zou bovendien

aan relevantie kunnen winnen als zij zich meer
gelegen zou laten liggen aan de resultaten van
empirisch onderzoek. Wat betreft sociale
rechtvaardigheid is de vraag van belang hoe men-
sen daar in verschillende omstandigheden nu zelf
over denken, welke common-sense-opvattingen
er op dat gebied bestaan. Er is het nodige onder-
zoek op dit gebied gedaan - sociologisch, sociaal-
psychologisch, vergelijkend-historisch - waar fi-
losofen vruchtbaar gebruik van zouden kunnen
maken.
De filosofie van de rechtvaardigheid zou mis-

schien ook van directere praktische betekenis
kunnen worden door een empirisch-casuïstieke
werkwijze, waarbij voor concrete gevallen wordt
nagegaan in hoeverre zij aan bepaalde rechtvaar-
digheidseisen voldoen. De markteconomie waar-
in wij (tot op zekere hoogte) leven, wordt gelegi-
timeerd door haar economische successen èn door
de veronderstelde rechtvaardige beloning-naar-
prestatie die zij zou impliceren. Een sociaal-filo-
sofisch interessante vraag is nu in hoeverre dat
laatste verdedigbaar is. Het is waarschijnlijk niet
al te moeilijk om duidelijke discrepanties tussen
prestaties en beloningen aan te wijzen die door het
marktmechanisme zelf gegenereerd worden. Ook
van andere bestaande en moeilijk veranderbare
maatschappelijke condities - zoals de verdeling
van de wereld in verschillende staten - zou aanne-
melijk kunnen worden gemaakt dat zij tot on-
rechtvaardige ongelijkheden leiden. Dat zou dan
betekenen dat die ongelijkheden in de huidige en
de toekomstige denkbare wereld onvermijdelijk
zijn - wat ten slotte de vraag oproept in hoeverre
deze dan toch voor bestrijding vatbaar zijn.

Economische gelijkheid en het goede leven be-
handelt, het moge duidelijk zijn, een even inge-
wikkelde als belangrijke problematiek. De ver-
handeling die De Beus geschreven heeft is diep-



zinnig en erudiet, maar ook in verschillende op-
zichten onaf, eerder zoekend dan dwingend, een
neerslag van een nog niet afgesloten denkproces.
Het zal de moeite waard zijn hem in zijn verdere
denken op dit gebied te blijven volgen.

Nico Wilterdink

Allan Bioom, Love and Friendship (Simon &
Schuster, New York 1993).

In Het onbehagen in de cultuur schreef Sigmund
Freud dat de mens geen zachtaardig, liefdebehoe-
vend wezen is, maar dat hij is begiftigd met drif-
ten waarvan een machtige component door agres-
sieve neigingen wordt gevormd. Zijn naaste is
dan ook niet alleen een potentiële helper en seksu-
eel object, maar ook iemand die hem ertoe ver-
leidt zijn agressie uit te leven, hem seksueel te
misbruiken, te vernederen, te pijnigen, te marte-
len en te doden, door Freud kort samengevat in
Plautus' 'De mens is de mens een wolf'. 'Wie
heeft de moed, na alle ervaringen van het leven en
de geschiedenis deze stelling te bestrijden?',
vraagt Freud zich vervolgens retorisch af.

Precies deze moed is evenwel kenmerkend
voor Allan Bioom, die de twijfel aan de mens als
moordend en rovend dier in zijn oeuvre centraal
stelt. Het boek dat BIoom net voor zijn dood vorig
jaar voltooide, is een geschiedenis van menselij-
ke liefde en vriendschap. Door zijn bescheiden
lofzang op de god van de liefde laat BIoom zien
hoe eros de oorlog van allen tegen allen ver over-
stijgt. Dat we Freud echter beter kennen dan eros
blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat we Oedipus eer-
der associëren met Freuds psychoanalytische
praktijk dan met de Griekse tragedie waarin eros
een hoofdrol speelt. 'Eros is dood; lang leve de
seks', is de conclusie die zich na een korte en tref-
zekere inleiding van BIoom over hedendaagse
menselijke 'relaties' opdringt. Zowel in dit thema
als in de directe en heldere stijl van schrijven her-
kent men zijn eerdere bekende werk, The Closing
of the American Mind. In dit veelbesproken en
weinig gelezen boek beschreef hij de intellectue-
le vervlakking die hij om zich heen zag en de
daarmee samenhangende indifferentie en zin-
loosheid die de huidige generatie jongeren ken-
merken. Liefde en vriendschap horen niet meer

bij deze tijd, stelde hij vijf jaar geleden vast, om-
dat noties van de ziel en van de natuur, die nodig
zijn om eros mee te beschrijven, niet meer serieus
worden overwogen.

In Love and Friendship schrijft BIoom dat over
seks tegenwoordig alleen nog wordt gesproken
als afgeleide van de veel belangrijkere problemen
van ziekte en macht. De menselijke seksualiteit is
gereduceerd tot een vervoermiddel in de duistere
en steeds gruwelijkere paden van de ziel waar
'wetenschappelijke integriteit' ons op meevoert.
Met een grote bezorgdheid stelt BIoom vast dat
de blik van de menswetenschapper tegenwoordig
niet meer is gericht op de rijkdom van eros; op de
wonderlijke verscheidenheid van het menselijk
wezen. Integendeel, het summum bonum van dit
onderzoek naar menselijk' gedrag' is de reductie,
liefst tot één universele wetmatigheid die al wat
menselijk is moet verklaren.

Thomas Hobbes was een belangrijke inspirator
van de gedachte dat het menselijk handelen wordt
geleid door mechanische wetten, vergelijkbaar
met die waarmee een appel uit de boom op de
grond valt. Hij reduceerde de mens tot materie die
de eigenschap en mogelijkheid heeft om te zor-
gen voor zijn zelfbehoud, meestal ten koste van
anderen. Variaties op deze gedachte zijn de mens
als nutsmaximaliserende actor of als driftenregu-
lerend lch, dat we bij Freud aantreffen.

Anders dan The Closing ofthe American Mind
is Love and Friendship geen polemiek. BIoom
laat het wat betreft de beschrijving van heden-
daagse seksualiteit dan ook bij een korte schets
van de val van eros. Om eros te leren kennen moe-
ten we teruggaan in de geschiedenis. BIoom vindt
in J.-J. Rousseau een vroege medestrijder tegen
het reductionistische en universele denken dat zo
kenmerkend werd voor de tijd waarin de bour-
geoisie het intellectuele klimaat geleidelijk be-
gon te bepalen. In de analyse van Rousseaus ge-
dachtengoed beperkt BIoom zich voornamelijk
tot Rousseaus Emile. Deze educatieve roman be-
vat zijn meest uitgewerkte antwoord op de crisis
waarin de moderne mens volgens Rousseau ver-
keert. In de natuurtoestand is de mens een solitair,
geheel op zichzelf gericht wezen. Hij heeft een
primitieve maar gezonde vorm van eigenliefde,
amour-de-soi, die hem in staat stelt voor zichzelf
te zorgen en die hem een soort elementair welbe-
vinden in het bestaan geeft. Deze eigenliefde is
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in de moderne beschaving volgens Rousseau
ontaard in een geperverteerde vorm ervan, die hij
amour-propre noemt. De moderne mens kan al-
leen nog van zichzelf houden door te zien dat an-
deren van hem houden en hem dienen. Mensen
zijn afhankelijk van elkaar geworden, maar wel
op een zieke manier.

Amour-propre is in de moderne beschaving
echter het enige dat het vermogen heeft mensen
aan elkaar te binden en, als het goed wordt aange-
wend, hen aan te zetten tot het wonder van de mo-
derne cultuur. Rousseau beschrijft hoe door op-
voeding, waarbij de seksualiteit van Emile cen-
traal staat, een goede vorm van amour-propre kan
worden aangeleerd. De opvoeding is erop gericht
Emile een rijke en gezonde verbeelding te geven,
die hem in staat zal stellen de instincten en verlan-
gens van de wildeman te sublimeren in onsterfe-
lijke liefde en in de onwrikbare wil om verbindin-
gen aan te gaan; eerst met zijn grote liefde, later
met andere mensen. Emile is dan in staat een mo-
rele band te hebben met zijn medemens zonder
zichzelf voortdurend in zijn naaste te verliezen.
Rousseaus antwoord op de zelfzuchtige en geïso-
leerde mens is dus, zo leren we in Blooms be-
schrijving, verbeelding, of Bildung. Deze verheft
de moderne mens volgens Rousseau bovendien
uit de vervlakking die kenmerkend is voor de
bourgeoismaatschappij. Eros maakt van de na-
tuurlijke mens een mens met verlangens, verbeel-
ding vormt deze verlangens en zet ze om in com-
passie voor de medemens.

Hoewel Rousseau, volgens BIoom de meest
erotische moderne filosoof, een prachtige getuige
geeft van liefde in de moderne beschaving, stelt
BIoom zich de vraag of Rousseaus ambitieuze
project in plaats van eros te redden niet eerder
heeft bijgedragen aan zijn val. Is het mogelijk te
geloven in romantische liefde, waarvan iedereen
weet dat het een illusie is? BIoom laat in een be-
spreking van centrale werken van vier romantici,
Stendhal, Austen, Flaubert en Tolstoi, de rijkdom
èn onmogelijkheid van Rousseaus eros zien. Het
grote verlangen leidt niet alleen tot gepassioneer-
de liefdes maar ook tot calculerende verleidin-
gen, frustraties en teleurstellingen. Of erger, tot
de knagende verveling die Madame Bovary uit-
eindelijk tot zelfmoord dwingt of tot de hopeloos-
heid die Tolstoi's Anna Karenina naar datzelfde
lot drijft.
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Het romantische project is mislukt. Dat dit on-
vermijdelijk is geweest schrijft Bioom toe aan het
reductionistische mensbeeld dat ook Rousseau,
en met hem bijna alle andere modernen, als uit-
gangspunt nemen. De mens van nature beschou-
wen als een zelfzuchtig en geïsoleerd wezen doet
tekort aan het menselijk wezen, en zeker aan zijn
eros. Als er een verdienste aan Love and Friend-
ship is, schrijft BIoom, dan is het dat met het boek
de strijd tussen moderne en antieke standpunten
over liefde en vriendschap weer wordt opgevat. In
niet mis te verstane bewoording laat Bioom met
zijn boek zien dat de moderne natuurwetenschap-
pelijke manier waarop we de mens trachten te
verklaren ver te kort schiet. Het heropenen van
deze discussie is een poging om de humaniora uit
de mangel van fysische causaliteit te redden. Het
is hierom ook niet verwonderlijk dat Bioom na
zijn analyse van de Romantiek een stap terug in
de tijd doet. Hij gaat van Rousseau en de romanti-
ci naar Shakespeare, van de verbeelding naar de
natuur van eros, van liefde als creatie in een ver-
kilde maatschappij naar een fenomenologie van
eros als menselijk gegeven.

BIoom laat door de ogen van Shakespeare zien
dat zelf en ander niet a priori tegengestelden zijn.
Hoe zou anders Romeo's zelfmoord bij het besef
van de dood van zijn geliefde Juliet begrepen
moeten worden, of de ondergang van Antonius'
politieke en militaire roem door zijn liefde voor
Cleopatra? Er is niets dat ik denk of voel, schrijft
Bioom, dat Shakespeare niet heeft gedacht of ge-
voeld en, beter dan ik, heeft uitgedrukt. Het is dan
ook niet door de kunst of door het voortdurend
zoeken naar originele creaties waardoor we eros
leren kennen, maar door nauwkeurig de 'Groten'
te bestuderen. Deze bescheidenheid, tegenwoor-
dig natuurlijk not done, stelt Bioom in staat Sha-
kespeares genie als 'fenomenoloog' van eros te
presenteren. De vijf toneelstukken die BIoom
voor zijn beschrijving heeft uitgekozen, tonen de
verscheidenheid, maar ook de menselijkheid van
liefde en vriendschap. Hoewel de personages van
Shakespeare soms opportunistisch, ijdel of laf
zijn, doet niets in zijn stukken vermoeden dat de
mens van nature slechts in staat zou zijn tot een
eenzaam, armoedig, afstotelijk, beestachtig en
kort bestaan.

Er is nog een reden waarom Shakespeares op-
vattingen over eros eerder bij de antieken dan bij



de modernen horen, namelijk door de plaats die
de menselijke rede in verhouding tot eros in-
neemt. De romantici zagen de rede hoogstens als
een spion van de lusten. In Shakespeare vinden
we de waardigheid van de rede als perfectie van
de mens, zo kenmerkend voor het Griekse en Ro-
meinse denken. De rede is, zoals figuren als Eno-
barus uit Antonius en Cleopatra of Ulysses in
Triolus en Cressida duidelijk maken, bij Shake-
speare altijd heerser over de grillige en onstuimi-
ge passies.

Dit thema, de plaats van de rede en zijn verbon-
denheid met eros, markeert de laatste overgang in
Love and Friendship. Via een intermezzo, waarin
Bioom twee bijzondere vriendschappen be-
spreekt, komen we aan op de hoogste trede van de
liefdesladder, bij de meest erotische van alle filo-
sofen: Socrates. Bioom beschrijft eerst de bijzon-
dere vriendschap tussen Hall en Fallstaf. De toe-
komstige koning en de dronken uitvreter herken-
nen en bewonderen in elkaar een scherpe geest en
hun dialogen vormen de inhoud van de vriend-
schap. De andere vriendschap is die tussen Mon-
taigne en La Boètie. Montaigne beschrijft zijn
verwondering over de ziel van zijn vriend en het
verlangen naar hem dat daar natuurlijk uit volgt.
De grond voor dit verlangen is een derde grote
liefde: die voor wijsheid. De hoogste verbinding
vinden de vrienden in hun gezamenlijke zoek-
tocht naar waarheid.
Het is ook op deze manier dat Blooms beschrij-

ving van Socrates als meest erotische filosoof
moet worden begrepen. Zijn verlangen naar de
waarheid en zijn vermogen dat in zijn dialogen
gestalte te geven maken hem tegelijkertijd zowel
de meest behoeftige als de rijkste minnaar. Het is
de taal, logos, die de toegang geeft tot een gedeeld
begrip dat die taal overstijgt. Plato's Symposium,
het laatste werk dat Bloom bespreekt, is een zoek-
tocht naar de waarheid van Eros. Socrates' kennis
dat hij niets weet is zijn eroticiteit en in de zoek-
tocht naar de waarheid deelt hij zijn verlangen,
zijn Eros, met zijn gespreksgenoten. In het laatste
deel van Love and Friendship wordt Eros met een
hoofdletter gespeld om, zo verklaart Bioom in
een noot, de mogelijkheid van het goddelijke van

Eros open te houden. De verbinding met een gro-
ter geheel, met de volheid van het menselijke be-
staan is de hoogste vorm van Eros. Bioom tekent
een duidelijke hiërarchie van liefde en vriend-
schap. De laagste vorm bestaat uit het verlangen
een nageslacht te verwekken. De volgende trede
van de liefdesladder wordt ingenomen door een
scheppende eros, die streeft naar onsterfelijkheid
door creatie, bijvoorbeeld van het schone of het
goede. Eros beleeft zijn hoogtepunt evenwel in de
waarheid, in het contact met logos dat menselijke
woorden overstijgt.
Eros is deze verscheidenheid. Met de hiërar-

chie duidt Bioom aan dat de ene vorm van Eros
niet zonder de ander kan bestaan. De kunst is om
met verstand, met moderatio, met alle verschij-
ningsvormen van Eros te leven. Het romantische
streven om met eros het verhevene van de mens te
redden heeft geleid tot het verabsoluteren van
kunst en het esthetische; l' art pour I'art. Nog een
trede lager heeft Freuds reductionisme eros uit-
eindelijk teruggebracht tot het biologische in-
stinct tot paren. Het Symposium eindigt in een ge-
sprek dat Socrates met een tragedieschrijver en
een schrijver van komische stukken heeft, waarin
hij ze overtuigt dat noch huilen noch lachen de na-
tuurlijke conditie van de mens is, maar dat het een
mengeling van beide is die de mens bepaalt.
Natuurlijk is het lezen van Freud de minst ero-

tische ervaring die je je kunt voorstellen, schrijft
BIoom; bijna geen enkele zin van Freud zou in
een normale lezer enige erotische spanning kun-
nen opwekken. De vraag is natuurlijk of Bioom,
die liefde en vriendschap, erotiek, centraal stelt in
zijn boek hier wel in slaagt. Er zullen weinig men-
sen zijn die Blooms boek niet in een staat van op-
winding zullen lezen, maar is dit erotische opwin-
ding? Eerder lijkt de welsprekende en heldere
manier van schrijven en ook het overtuigende ka-
rakter van Blooms boek te boeien. Als, zoals So-
crates beweert, inzicht en de zoektocht naar waar-
heid evenwel de hoogste vom van erotiek is, dan
is het lezen van Love and Friendship zeker een
erotische ervaring.

Raoul Wirtz
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Congres:

De noodzaak van levensbeschouwelijke filosofie

Op maandag 16januari 1995 organiseert de Open Universiteit van 14.00 tot 17.00 uur
in Den Haag het congres De noodzaak van levensbeschouwelijke filosofie. Deze bij-
eenkomst wordt georganiseerd ter gelegenheid van het verschijnen van de cursus
Cultuurfilosofie vanuit levensbeschouwelijke perspectieven. Deze cursus is het resul-
taat van een unieke samenwerking tussen de Open Universiteit, de stichting Socrates,
de Radboudstichting en de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte.

Sprekers op het congres zijn o.a. Paul Cliteur, Gerard de Vries en enkele politici. Kos-
ten f 25,- (studenten f 15,-). Opgave en meer informatie bij het secretariaat Faculteit
der Cultuurwetenschappen Open Universiteit: Postbus 2960, 6401 DL Heerlen, 045-
762222.

Mensbeelden; essays over humanisme en maatschappij

Begin december verschijnt bij uitgeverij Kok/Agora het boek Mensbeelden; essays
over humanisme en maatschappij. In deze bundel zijn de Socrateslezingen van de
afgelopen vijf jaar gebundeld. Met bijdragen van Rob Tielman (Humanisme onder
kritiek), Trudy van Asperen (De mythe van het onbegrensde zelf), Hans Achterhuis
(Mensbeeld en techniek), Rosi Braidotti (De weg van de nomade). Ook de Socrates-
lezing 1994 van Comelis Verhoeven (de werken van barmhartigheid) is reeds opgeno-
men. Speciaal voor deze uitgave verzorgde Paul Cliteur, voorzitter van het Humanis-
tisch Verbond, een kritisch nawoord.

De winkelwaarde van het boek is f 29,90. Lezers van Rekenschap kunnen het bestel-
len door f 25,- over te maken op giro 582293, t.n.v. stichting Socrates te Utrecht, on-
der vermelding van 'bundel Socrateslezingen'. U krijgt het boek dan zo snel mogelijk
thuis gestuurd.
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Personalia

Els Berkhout-Dhont is humanistisch raadsvrouw
en hoofd geestelijke verzorging in het acade-
misch ziekenhuis bij de Universiteit van Amster-
dam. Ook is zij lid van de commissie Ethiek Ge-
zondheidszorg van het Humanistisch Verbond.

Mr. Trees te Braake is universitair docent ge-
zondheidsrecht aan de Universiteit van Amster-
dam en lid van de commissie Ethiek Gezond-
heidszorg van het Humanistisch Verbond.

Drs. Martine Cornelisse is psycholoog en werk-
zaam als coördinator ledenhulpdienst bij de Ne-
derlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthana-
sie te Amsterdam.

Prof dr. Dries van Dantzig is psychiater en lid
van de commissie Ethiek Gezondheidszorg van
het Humanistisch Verbond. In het verleden was
hij o.a. buitengewoon hoogleraar psychotherapie
en hoofd van de psychiatrische kliniek van de
Universiteit van Amsterdam.

Drs. Gert van Dijk studeerde filosofie te Amster-
dam. Thans is hij werkzaam bij de Stichting So-
crates en het Humanistisch Verbond te Utrecht.
Hij is tevens secretaris van de commissie Ethiek

Gezondheidszorg van het Humanistisch Ver-
bond.

Mr. Huib Drion is voormalig lid van de Hoge
Raad en auteur van Het ZeI/gewilde Einde van
Oude Mensen (Balans 1993).

Prof dr. Govert den Hartogh is bijzonder hoogle-
raar medische ethiek namens de stichting Socra-
tes aan de Universiteit van Amsterdam en voor-
zitter van de commissie Ethiek Gezondheidszorg
van het Humanistisch Verbond. Tevens doceert
hij aan de faculteit der wijsbegeerte en de facul-
teit der rechtsgeleerdheid van de Universiteit van
Amsterdam.

Drs. Roe/ie Koning is lerares Nederlands aan de
Bertrand Russell Scholengemeenschap te Krom-
menie. Als redactrice van Rekenschap verdiept
zij zich in thema' s op het gebied van humanisme
en literatuur.

Drs. Rico Kremer studeerde theologie en huma-
nistiek en studeerde af op een scriptie over het
zelfbeschikkingsrecht inzake hulp bij zelfdoding.
Hij is thans studentenraadsman te Delft.

In de komende nummers van Rekenschap:
- Internationale solidariteit
- Het kwaad
- Zorgethiek

Reeds verschenen themanummers:
- Rituelen I + II
- Lichamelijkheid
- The Socrates Foundation
- Veranderingen in de zorgverlening
- Bouwen als menselijk proces
- Het kind van de rekening

- Humanisme en spiritualiteit
- De vechtmaatschappij
- Muziek als menselijke mogelijkheid
- De paarse coalitie
- Vooruitgangsgeloof
- Het consumptievraagstuk

Deze nummers zijn nog verkrijgbaar en kunnen besteld worden bij het
Humanistisch Verbond. Postbus 114. 3500 AC Utrecht.
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