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A ls ik één onderwerp zou moeten uit-
kiezen om te demonstreren dat te-
gendenken en tegenspreken maat-
schappelijk veel opleveren, dan

noemde ik het vraagstuk van de euthanasie.
Achttien jaar geleden schreef ik samen met

anderen de bundel ‘Als de dood voor het leven’.
In de toenmalige euthanasiediscussie nam ik
met mijn bijdrage ‘De maakbare dood’ stelling
tegen Boudewijn Chabot. Deze psychiater had
een patiënte die medisch niets mankeerde
maar niet verder wilde leven, professioneel ‘ge-
holpen’ om haar leven te beëindigen.

Progressief Nederland zag deze daad toen als
een moedige stap voorwaarts in de euthanasie-
praktijk. Velen beschouwden ons toen nog als
een moreel gidsland; ze waren trots op dit soort
voorbeelden van zelfbeschikking en emancipa-
tie. Onze bundel stelde dit fraaie zelfbeeld ter
discussie. Dat werd ons, de auteurs, niet in
dank afgenomen. Zelden ben ik zo hard aange-
vallen.

Zelden ook heb ik zelf zo getergd en heftig
gereageerd. Ik geef één voorbeeld. Een discus-
sie met mijn oud-collega Govert den Hartogh,
hoogleraar ethiek aan de Universiteit van Am-
sterdam, waarvan (toen al) verslag in Trouw
werd gedaan door Henk Steenhuis, liep af en
toe op ruzie uit. Den Hartogh vond mijn betoog
‘harteloos’. Ik zou mensen die het niet meer za-
gen zitten, ‘dwingen tot een uitzichtloos be-
staan’of ‘een zelfgekozen dood voor de trein’.

Van mijn kant vond ik dit ‘chantage’ en ik liet
mij verleiden tot een onwaardige discussie over
andere vormen van zelfdoding. Als ik het mij
goed herinner, liep ik boos weg zonder Den
Hartogh een hand te geven.

Enkele jaren later ging Ton Vink ook de discus-
sie met ons pamflet aan. De titel van zijn boek
was tekenend: ‘Als de dood voor de dood’. Zijn
ondertitel was neutraal: ‘Over dood, zelfdoding
en hulp bij zelfdoding’, vergeleken met onze
boze en ongezouten ondertitel ‘Over professio-
nele hulp bij zelfmoord’.

Dat ik tegenwoordig deze laatste term niet
meer in de mond zal nemen, laat al zien dat de
discussie en ruzies ons verder hebben geholpen
en dat ik zelf in elk geval minder zeker ben over
mijn standpunt. Toch denk ik dat er nog vol-
doende verschillen liggen die een verder ge-
sprek noodzakelijk maken.

Zo denk ik aan een dubbelzinnigheid in een
beschouwing in Trouw (7 januari) over de film
‘Amour’ van Michael Haneke. Ton Vink kreeg
de volgende vraag voorgelegd: is er sprake van
een goede dood bij de echtgenoot die zijn ver-
lamde vrouw (die ook nauwelijks meer praten
kan) met een kussen verstikt om daarna tot
zelfdoding over te gaan?

In een kader bij dit artikel lazen we dat “eu-
thanasie in het Oudgrieks ‘de goede dood’ bete-
kent”. Dat klopt. De Romeinen vormden deze
samenstelling van twee Griekse woorden.
Maar het ging bij hen om de goede dood van de
stervende zelf. Onze hedendaagse betekenis
van euthanasie als een ingreep van artsen is
voor het eerst zo gebruikt door Francis Bacon,
in de zeventiende eeuw.

De suggestie dat de oude Griekse geneeshe-
ren dezelfde handelingen verrichtten als
moderne artsen die euthanasie toepassen klopt
niet. Ze gingen uit van de Eed van Hippocrates,
die het de dokter verbood om iemand op
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verzoek een dodelijk middel te verschaffen.
Het gaat mij hier niet zozeer om de vraag of

artsen zich in de loop van de geschiedenis altijd
aan deze eed gehouden hebben, een probleem
waarover de Nijmeegse classicus Anton van
Hooff en ik elkaar in het verleden ook met ve-
nijnige stukken hebben bestookt.
Belangrijker is dat Bacon in zijn utopische

programma voor een nieuwe wetenschap een
uitgebreide paragraaf schrijftDe Euthanasia Ex-
teriore, over de gewenste euthanasie aan het
einde van het leven. Bacons utopische voorstel-
lingsvermogen heb ik altijd bewonderd. In zijn
utopie ‘Het Nieuwe Atlantis’ somt hij de won-
deren op die de mensheid van de vooruitgang
van dewetenschapmag verwachten. Bovenaan
staan “de verlenging van het leven, het herstel
van de jeugd en de vertraging van de ouder-
dom”. Het is tekenend dat Bacon beseft dat
wanneer deze idealen in een verre toekomst
gerealiseerd zullen zijn, onvermijdelijk het
probleem van de euthanasie zal opdoemen.
De suggestie van Bacons denken, die door de

medische technologiewordt uitgedragen, is dat
ons leven maakbaar is. Dit vertaalt zich tot in
de levensverlenging en doorbehandeling van
ernstig zieke patiënten zonder perspectief. Is
het laatste stapje hiervan niet vaak, zoals ik in

het verleden schreef, de maakbare dood van de
euthanasie? Kun je die afzonderlijk kritisch be-
spreken, moeten we niet de extreme maak-
baarheidsfilosofie in zijn geheel onder kritiek
stellen? Hier liggen misschien nog grotere vra-
gen en taboes dan bij de euthanasie zelf.
Marcel Levi, de directeur van het Amster-

dams Medisch Centrum, stelde in een fraai in-
terview met Margalith Kleijwegt (Trouw, 19
mei 2012) dit taboe rond het doorbehandelen
aan de orde. Er bestaat niet voor elk probleem
een pil of een medische ingreep. “Geef patiën-
ten de kans de laatste fase van hun leven waar-
dig door te komen. We moeten met patiënten
bespreken dat het leven niet maakbaar is.”

De genoemde kanswil TonVink hun nu juist
geven in zijn boek ‘Zelfeuthanasie’. Met deze
titel wil hij terug naar de eerste betekenis van
het begrip, maar die kan hij nu alleen aandui-
den door het woordje ‘zelf ’ toe te voegen. Zijn
boek is indrukwekkend en verrassend. Ik heb
niet zoalsVink de afgelopen jarenmidden in de
euthanasiediscussie gezeten, maar het werd
mij duidelijk dat we zowel in de praktijk als in
ons denken de afgelopen decennia verder zijn
gekomen. Den Hartogh had het over de trein
als zo ongeveer de enige mogelijkheid om zelf
je leven te beëindigen en ik had daar weinig te-
genover te stellen. Onderzoek van onder ande-
ren Chabot leert dat deze ultieme zelfbeschik-
king menswaardiger plaats kan vinden. Zo is er
versterving, het stoppen met eten en drinken
dat de oude Romeinen al toepasten.
De notie van zelfeuthanasie neemt ookmijn

grootste kritiekpunt van vroeger weg. Toen ik
mijn oude artikel herlas, viel mij op dat ik mij

vooral op de rol van de dokter richtte. Ik zat en
zit midden in een milieu van artsen en ik wist
hoe zwaar de dilemma’s rond euthanasie voor
hen wogen. Bij de zelfeuthanasie, zoals Vink
die bespreekt, blijft de dokter, ook als hij op de
hoogte is van het voornemen van zijn patiënt,
op de achtergrond. De goede dood moet zelf
geënsceneerd en verricht worden door degene
die niet meer voort kan leven.
Natuurlijk blijven in veel gevallen waarin,

deels tengevolge van de moderne medische
technologie en het doorbehandelen, zelfbe-
schikking onmogelijk is, artsen verantwoorde-
lijk voor de handeling van euthanasie. Vink en
ik zijn het erover eens dat dit zorgvuldig bin-
nen de context van de bestaande wetgeving
plaats moet vinden en dat deze handeling ach-
teraf getoetst dient te worden.

Waar we het oneens over blijven is de idee
van maakbaarheid van leven en dood. Absolute
en volledige zelfbeschikking blijft voor Vink
uitgangspunt. Marianne Verkerk, hoogleraar
zorgethiek in Groningen, legde in haar com-
mentaar op ‘Amour’ niet de nadruk op zelfbe-
schikking en greep houden op de situatie, maar
op loslaten en afscheid nemen. Bij het dood-
gaan proberen we volgens haar “grip te krijgen
op iets waar geen grip op te krijgen valt”.
‘Let it be’ zong ik vaak stil inmijzelf toen een

geliefd iemand wanhopig en vergeefs tegen de
dood vocht. “Als jemet 20–0 achter staat, moet
je niet meer dapper strijden”, maar je over kun-
nen geven, zegt AMC-directeur Levi. Deze
toon ontbreekt mijns inziens te veel in het
zelfbeschikkingsbetoog van Vink, hoezeer ik
het daar ook in grote lijnenmee eens ben.
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Beelden uit de film ‘Amour’: een goede dood?
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moeilijk punt in het euthanasiedebat, is cruciaal

én haalbaar, betoogt tegendenker Ton Vink.
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B oven de overlijdensadvertentie van
een cliënt plaatste de familie onlangs
een zinsnede uit een van de Brieven
aan Lucilius van de Romeinse stoïcijn

Seneca: “Goed sterven betekent: het ontko-
men aan het gevaar van slecht leven.”
Dat gevaar was niet denkbeeldig; bij hem

ontwikkelde zich dementie, als een sluipmoor-
denaar. Mijn cliënt koos ervoor goed te sterven
in plaats van (in zijn ogen!) slecht te leven. Dat
betekent niet dat hij graag wilde sterven, verre
van dat. Maar er lag een sluipmoordenaar op de
loer die niet anders uitgeschakeld kon worden
dan door zelf goed te sterven.

Dat laatste gebeurde door ‘zelfeuthanasie’,
een weloverwogen keuze, in goed overleg met
naasten, gesteund door intimi en huisarts en
zelf uitgevoerd in aanwezigheid van naasten.
Ik kom hierop vanwege Achterhuis’ leerzame
uitstapje naar de klassiekeOudheid &moderne
tijd dat ik gaarne onderschrijf. En om meteen
weer naar de actualiteit over te stappen: het be-
grip ‘zelfeuthanasie’ is inderdaadmede bedoeld
om een halt toe te roepen aan de in ons land
ontstane situatie waarin die goede dood het ex-
clusieve privilege van de ‘moderne’ medische
stand zou zijn.
Ik zeg met opzet ‘zou zijn’. Sinds 2002 is er

deWet Toetsing Levensbeëindiging op verzoek
en hulp bij zelfdoding (WTL). De Nederlandse
arts mag, onder voorwaarden, ingaan op een
verzoek van zijn patiënt om hem te doden, dan
wel hem te helpen zichzelf te doden. Die wet
gaat ook door het leven als de ‘euthanasiewet’.
Dat is een vergissing,want hetwoord ‘euthana-
sie’ komt er niet in voor, niet één keer.

De wet regelt het levensbeëindigend handelen
van de arts maar laat zich er volstrekt niet over
uit of dit ook een ‘goede dood’ betekent.
Per saldo wil ik dan ook verdedigen dat we op

dit vlak nu een ‘tweestromenland’ kennen. Dat
bestaat uit enerzijds ‘artseneuthanasie’, te om-
schrijven als ‘levensbeëindigend handelen door
een ander dan de betrokkene, namelijk een
arts, op verzoek van die betrokkene’. En ander-
zijds ‘zelfeuthanasie’ als ‘levensbeëindigend
handelen dóór de betrokkene zelf, áán de be-
trokkene zelf, na een heldere afweging beslo-
ten, op zorgvuldige wijze uitgevoerd’.
Aan beide vormen van euthanasie moeten

mijns inziens twee vragen gesteld worden: a) is
er zorgvuldig gehandeld? En b) resulteerde er
een ‘goede dood’? Omdat onze WTL niet over
euthanasie gaat, stellen en beantwoorden de
door de wet ingestelde toetsingscommissies al-
léén vraag a. Vraag b stellen de toetsingscom-
missies nooit – dat is hun opdracht niet. Maar
voor een algemene discussie over een ‘goede
dood’ is vraag b natuurlijk wezenlijk.

In mijn boek ‘Zelfeuthanasie. Een zelfbe-
zorgde goede dood onder eigen regie’, dat van-
daag verschijnt, leg ik uit wat een ‘zelfgezochte
goede dood’ is. Het is een dood:

Ton Vink (1953) is filosoof
en schrijver van onder
meer ‘Humanisme en
Verlichting’. Hij is consulent
bij Stichting de Einder, die
steun verleent bij een
zelfgekozen dood.

Gustave Doré:
Overtocht over
de Styx, de
scheidsrivier
tussen het leven
en het
schimmenrijk.
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• waartoe na heldere en bewuste afweging
wordt besloten

• op zorgvuldige wijze bewerkstelligd
• die niet in gedwongen eenzaamheid plaats-
vindt

• die, indien mogelijk, na en in gesprek met
naasten plaatsvindt

• zonder toevoeging van pijn en lijden
• die binnen de mogelijkheden als waardig
wordt gezien

• die de betrokkene (uiteindelijk) in rust en
overgave aanvaardt

• waar betrokkene vrede mee heeft

Naar de mate waarin deze aspecten aanwezig
zijn, kun je spreken van een ‘goede’ dood. Het
is belangrijk in te zien dat dit per individu en
individuele situatie kan variëren. Ieder sterft
zijn eigen dood, zoals het zo fraai heet.

De zelfeuthanasie onderscheidt zich op
een vitaal punt van artseneuthanasie doordat
zij behalve zelfgezocht ook zelfbezorgd is. Niet
de arts maar de persoon zelf bezorgt zich een
goede dood. Voor die zelfeuthanasie – en ik
neem daarmee de handschoen van Achterhuis
op – is zelfbeschikking een conditio sine qua
non. Zonder haar kan het niet.

Geen zelfbeschikking betekent: geen zelfeu-
thanasie (mogelijkerwijs wél artseneuthanasie
want daar beschikt de arts conform de WTL).
Verbonden met het levenseinde betekent zelf-
beschikking: het zelf verkrijgen of behouden
van regie én zeggenschap bij het op zorgvuldi-
ge wijze voorbereiden, besluiten en bewerken
van het eigen levenseinde.

Alleen zelfbeschikking die volledig (abso-

luut) is, verdient die naam.Maar let op de voor-
waardelijke formulering. Als ik van mening
was dát er altijd sprake is van (volledige) zelfbe-
schikking, dan zou dat neerkomen op een on-
gecompliceerd maar ook onbegrijpelijk ‘idee
van maakbaarheid van leven en dood’ (Achter-
huis). Is het dus niet eerder zo dat als mijn
cliënt die aan parkinson lijdt, of aan een opeen-
stapeling van ouderdomskwalen, en die ver-
kiest te sterven, hij daarmee te kennen geeft
dat het juist afgelopen is met alle maakbaar-
heid? Er valt niets meer te maken. Er rest over-
gave. De keuze te sterven is namelijk óók over-
gave, geen vorm van agressie, na een periode
van soms bitter en pijnlijk afscheid nemen van
veel en van velen voor wie iemand grote liefde
koestert. Als binnen die situatie van overgave
keuzes mogelijk zijn, dan is er maar één per-

soon die mag beschikken, en dat is die persoon
zelf.

Misschien kan ik Achterhuis nog meer tege-
moetkomen; we lopen het risico in harmonie
te eindigen. Want zozeer als ik zou verdedigen
dat zelfbeschikking inderdaad volledig is, net
zozeer beschouw ik degene die zelf beschikt
verantwoordelijk voor de manier waarop hij of
zij dat doet. Die verantwoordelijkheid is gevolg
van het feit dat een mens – echte uitzonderin-
gen daargelaten – nu eenmaal in een sociale
omgeving leeft. Daarop mag iemand aange-
sproken worden en tijdens mijn gesprekken
met cliënten gebeurt dat ook. Zeker bij keuzes
van het formaat van levensbeëindiging.

Aan de zelfbeschikking doet die verantwoor-
delijkheid niets af, al maakt het de keuze te
sterven in de praktijk soms nóg zwaarder.

Ten slotte: de veel bekeken en bejubelde film
‘Amour’. Michael Haneke portretteert daarin
een oud echtpaar. De vrouw wordt door een
hersenbloeding hulpbehoevend, deman die be-
loofd had haar uit liefde nooit naar een verzor-
gingshuis te laten gaan, smoort haar met een
kussen. Daarna slaat hij de hand aan zichzelf.

Hoeveel amour, liefde, schuilt eigenlijk in dat
verhaal? Dat mag je misschien niet voor een
ander beantwoorden,maar dat tweemensenle-
vens een betere dood verdienen dan daar gepre-
senteerd, wil ik wel voor m’n rekening nemen.
En dan biedt de klassieke euthanasie, nu als
zelfeuthanasie, wellicht een goede uitweg.

De volgende debatbijeenkomst van Tegendenkers
gaat over kapitalisme, en vindt plaats op 18 februari
in de Universiteit Utrecht.

‘Als een patiënt
verkiest te sterven,

geeft hij daarmee juist
te kennen dat het

afgelopen is met alle
maakbaarheid’

Ton Vink: Hoeveel liefde schuilt er in ‘Amour’?
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