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De zaak-Heringa, volgende stap 
 
Op 2 december j.l. vond in het Paleis van Justitie te Arnhem de regiezitting plaats ter 
voorbereiding van het hoger beroep in de zaak-Heringa. Daarover berichtte ik eerder in 
Het Besluit no. 80 (dec. 2013) en no. 83 (sept. 2014).  
Zo’n regiezitting is echt voorbereidend werk. Welke getuigen (-deskundigen) worden er 
gehoord? Hoeveel tijd heeft de Advocaat-Generaal nodig voor zijn/haar requisitoir? 
Hoeveel tijd heeft de advocaat van de verdediging nodig? Hoeveel tijd wordt er voor het 
geheel uitgetrokken? Hoe voelen de onderlinge verhoudingen aan? Allemaal toch niet 
onbelangrijk, al gebeurt er inhoudelijk niets bijzonders. 
In deze zaak ging het OM in beroep na een schuldigverklaring-zonder-strafoplegging 
omdat men toch een straf opgelegd wil zien, hoe gering ook. De verdediging ging in 
beroep omdat men juist de schuldigverklaring wil aanvechten. Zo bezien moet je 
waarschijnlijk zeggen dat de kansen voor het OM het grootst zijn, maar wie niet waagt 
die in ieder geval niet wint. En Heringa heeft een goede zaak. 
Ter regiezitting werd een voorlopige datum geprikt: maandag 13 april 2015. Of daar 
wellicht nog een (halve) dag bij komt, is nu nog onzeker. 
Naast dit praktische punt zijn er de getuigen-deskundigen. De drie getuigen-
deskundigen van de ‘eerste ronde’ keren terug. Laten we vanuit de verdediging zeggen: 
in de hoop op revanche omdat het effect van hun optreden niet was geweest wat de 
verdediging ervan had gehoopt. 
Maar nieuw is het voorstel van de verdediging om Govert den Hartogh, emeritus 
hoogleraar Ethiek en juist in de periode dat Moek Heringa haar besluit tot 
levensbeëindiging nam, lid van een van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie.  
Den Hartogh kan dus goed informeren over hoe er vanuit de ‘euthanasiepraktijk’ naar 
een wens als die van Moek gekeken werd in die periode. 
Daarnaast – en dan begint de verdediging tot mijn genoegen vooruit te verdedigen – is 
Den Hartogh een interessante getuige-deskundige omdat hij, juist voor deze materie, 
het standpunt dat werd ingenomen door de rechters van het Europese Hof voor de 
Rechten van de Mens wist te verbinden met de positie van Moek en Albert Heringa. Ik 
verwijs voor verdere informatie naar mijn bijdrage hierover in Het Besluit no. 83 van 
afgelopen september. 
Ter regiezitting was de verdediging ook duidelijk in haar bedoeling c.q. verwachting of 
hoop. Rechters zijn geen wetgevers. Daarvoor hebben we het parlement. In beginsel 
hoort de rechter zich in zijn uitspraak dan ook te beperken tot wat nodig is ter 
motivering van het oordeel. Maar er zit hier toch wel wat rek in. En die rek is 
geformaliseerd. En dan krijgt het natuurlijk een Latijnse naam: ‘obiter dictum’, 
‘terloopse opmerking’. De rechtbank, in dit geval het hof, kan daar ook toe uitgenodigd 
worden. En dat heeft de verdediging in dit geval ook gedaan, door de rechters expliciet 
te verzoeken om een ‘overweging ten overvloede’, nu inzake ‘voltooid leven’.  
Rechters – ik zeg dat er maar bij – zijn ook gewoon mensen. En het gaat om een 
spraakmakend dossier: over artseneuthanasie, zelfeuthanasie en de verhouding 
daartussen, over ‘voltooid leven’, alsmede positie en functioneren van artikel 294 in de 
huidige samenleving. Het zou voor het hof weleens aantrekkelijk kunnen zijn om dan 
met enkele ‘terloopse opmerkingen’ dan wel ‘overwegingen ten overvloede’ te komen. 
En dan luisteren de aanwezigen met rode oortjes… 
 
 
Velp, december 2014. 

 


