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HOOFDST UK 1

Inleiding

1.1 De Wtl door tijd en achtergrond bepaald – een persoonlijk voorwoord
Dat wij anno 2020 opnieuw midden in een complex maatschappelijk debat
zitten over voorwaarden en praktijk van euthanasie en palliatieve sedatie (en
ook over het grensgebied van beide), lag ruim een halve eeuw geleden niet
direct voor de hand; net zoals toen, vijftig jaar geleden, de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) nog niet voor de
hand lag.
In dit onderzoek wordt in een aantal afzonderlijke, hierna opgenomen artikelen ingegaan op afzonderlijke aspecten van de bestaande wettelijke regeling inzake euthanasie en hulp bij zelfdoding. Het tweede hoofdstuk bevat
daartoe een overkoepelende, inhoudelijke inleiding. Daaraan voorafgaand
wil ik in deze inleiding enkele opmerkingen maken over de achtergrond en
tijd waarin die regeling tot stand kwam. Dit in het bewustzijn dat deze duiding summier is en op punten willekeurig gekozen. Toch is het wenselijk iets
van de context en de ‘tijdgeest’ te schetsen; want ook de nader te analyseren
Wtl is een product van zijn tijd, een uitkomst van een – complex – maatschappelijk debat, en een resultante van jurisprudentie uit de jaren tachtig
en negentig van de vorige eeuw. Strikt genomen betreft onderstaande duiding van de achtergrond en tijd – die noodgedwongen tot een grove schets
op hoofdlijnen beperkt is – geen onderdeel van het onderzoek. Daarom blijft
dit eerste onderdeel van deze inleiding in het afsluitende hoofdstuk 12 verder
buiten beschouwing.

11
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I N HE T A ANGEZICHT VAN D E D OOD

Het Nederland van kort na de Tweede Wereldoorlog kon zonder al te grote
overdrijving nog doorgaan voor ‘een christelijke natie’, met een veelheid aan
kerkelijke stromingen en denominaties, meelevende gemeenteleden en kerkelijk gezag. Het percentage Nederlanders dat was ingeschreven bij een kerkgenootschap lag rond de 80%.1 In politieke zin vertaalde zich dat in het feit
dat de macht van de ‘confessionele’ partijen, gemeten naar het aantal zetels
in de Tweede Kamer, zeer groot was.
Hoewel theologische inzichten uiteraard per kerkgenootschap en per christelijke denominatie verschilden, werd de gedachte dat God met ons lot en lijden te maken had breed gedragen. Of, sterker uitgedrukt, dat ons lot en lijden
samenhingen met ‘de wil van God’. Volgens deze gedachtegang had een mens
zijn lot en levenseinde vooral te aanvaarden. Pregnant wordt dit tot uitdrukking gebracht in de bekende tekst van Zondag 10 uit de Heidelberger Catechismus, vraag 27. Een document uit de 16e eeuw, maar binnen het protestantisme
invloedrijk tot ver in de twintigste eeuw. Zo vinden we in de Nederlandse literatuur de genoemde Zondag 10, vraag 27 met het bijbehorende antwoord
nog als motto in de roman Een vlucht regenwulpen van Maarten ’t Hart uit 1978.
Kennelijk veronderstelde hij deze levensopvatting bij zijn brede lezerskring
als vertrouwd. Vraag en antwoord luiden als volgt: ‘Wat verstaat gij door de
voorzienigheid Gods? De almachtige en alom tegenwoordige kracht Gods, door
welke Hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk met zijn hand
nog onderhoudt, en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand
ons toekomen.’
Hoewel de hieruit blijkende gedachtegang dat ons lot en lijden samenhingen
met de wil van God, in de jaren na de Tweede Wereldoorlog een belangrijke
rol speelde in het denken over het levenseinde, moet daarbij niet uit het oog
verloren worden dat de strafbaarstelling van artikel 293 Sr dateert uit veel
vroegere tijden, te weten uit 1886. In 1886 werd levensbeëindiging op verzoek
strafbaar gesteld als een bijzondere vorm van doodslag, waarmee de wetgever
liet zien enige vorm van levensbeëindigend handelen te respecteren: de wetgever stelde levensberoving op verzoek in ieder geval niet gelijk aan moord of
doodslag. In zekere zin bestond er toen al iets van erkenning van de wil, wel1

Tienjaarlijkse volkstelling 1960, deel 07B, H2.1, p. 8. Zie ook recent R. Rutten, ‘Gelovigen
zijn nu een minderheid’, NRC, 23 oktober 2018.

12
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iswaar niet op grond van een zelfbeschikkingsrecht, maar wel in de gedachtegang dat het de feiten van het misdrijf veranderde.
In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw begonnen de panelen te
schuiven. De maatschappelijke en culturele veranderingen, zich uitdrukkend
in democratiseringsprocessen, individualisering en secularisatie, zouden de
samenleving op alle fronten raken.2 Het is dan ook niet verwonderlijk dat die
geest van verandering tevens waaide door het kerkelijke bedrijf en het theologische denken van die dagen.3 De veranderende maatschappelijke opvattingen leidden ook tot nieuwe vragen op medisch-ethisch gebied. Binnen de
medische wetenschap werd steeds meer mogelijk; de potentieel te bieden
zorg ging steeds verder. Maar was het ook wenselijk dat deze verdergaande
mogelijkheden daadwerkelijk werden toegepast binnen de potentieel te bieden zorg? De terugtredende godsdienstige invloed maakte ruimte om een
dergelijke vraag en een mogelijk negatief antwoord erop, inclusief de consequenties daarvan, bespreekbaar te maken. Verlengen van het leven van de
patiënt was niet langer per se en uitsluitend het hoogste doel van geneeskundig handelen. Dit had overigens niet uitsluitend met autonomie of
zelfbeschikking te maken, maar meer nog met de ontstane notie dat levensverlenging niet altijd per se het hoogste doel van geneeskundig handelen
hoeft te zijn.
In diezelfde tijd, te weten in 1973, werd een eerste, meteen cruciale rechtelijke
uitspraak gedaan over strafbaarheid in verband met het misdrijf van art. 293
Sr, levensbeëindiging op verzoek.4 Met deze uitspraak, waarin Rechtbank
Leeuwarden de verdachte veroordeelde tot een voorwaardelijke gevangenisstraf, maar tegelijkertijd erkende dat er rechtvaardigingsgronden voor euthanasie kunnen bestaan, werd het debat omtrent levensbeëindiging op
verzoek ook binnen de rechtspraak geopend. Later zal blijken dat de ‘daad
van barmhartigheid’, zoals die in deze strafzaak aan de orde is, omdat daarin
2

Geert Buelens, De jaren zestig – een cultuurgeschiedenis, Amsterdam 2018, Han van der Horst,
De mooiste jaren van Nederland 1950-2000, Amsterdam 2013, James Kennedy, Nieuw Babylon in
aanbouw – Nederland in de jaren ’60.
3
Te beginnen met het Tweede Vaticaans Concilie 1962-1965, waarmee een democratiseringsproces binnen de rooms-katholieke kerk in gang werd gezet en de mondigheid van haar gemeenteleden voorzichtig werd bekrachtigd. Voorts ontstonden er ‘van onderop’ vormen van
theologie die nadruk legden op menselijk handelen versus ‘goddelijke voorzienigheid’, zoals
de ‘God is dood’-theologie, de feministische theologie en de bevrijdingstheologie.
4
Rb. Leeuwarden, 21 februari 1973, ECLI:NL:RBLEE:1973:AB5464, NJ 1973, 83.
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door een huisarts aan haar moeder een dodelijke injectie morfine wordt toegediend om diens lijden te verlichten, een belangrijke rol speelt in het daarop
volgende euthanasiedebat. De behoefte aan barmhartigheid tezamen met de
behoefte aan zelfbeschikking zullen de twee belangrijkste pijlers worden
waarop de in 2002 in werking getreden euthanasiewet rust. Ook werd in 1973
als reactie op deze rechtspraak de NVVE opgericht, in eerste instantie in de
vorm van een bestuursstichting, vanaf 1977 als vereniging. De NVVE had en
heeft ten doel a) het bevorderen van een zo breed mogelijke toepassing en
maatschappelijke acceptatie van de bestaande wettelijke mogelijkheden van
een vrijwillig levenseinde, b) het bevorderen van de maatschappelijke aanvaarding en de juridische regeling van een vrijwillig levenseinde in situaties
die niet onder de bestaande wettelijke mogelijkheden vallen en c) het streven
naar de erkenning van de keuze voor een vrijwillig levenseinde en de hulp
daarbij als een mensenrecht.5 Door de activiteiten van deze en andere belangengroepen werd een en ander ook een belangrijk en aandachttrekkend debat
in maatschappij en media. Dat is in feite tot op de dag van vandaag nauwelijks veranderd.
Het hierboven zeer summier aangestipte proces van maatschappelijke en culturele verandering draait in de kern om de plaats en de reikwijdte van de zelfbeschikking, en in juridische zin om het zelfbeschikkingsrecht. Sutorius
omschrijft zelfbeschikking als de ‘vrijheid om het leven – binnen zekere grenzen – naar eigen keuze in te richten (…), het rechtsidee van de vrije autonome
mens die door die vrijheid verantwoordelijk wordt.’6 Waar zelfbeschikking
binnen de rechtsgeleerdheid lange tijd gezien werd als een fundamenteel beginsel, lijkt het sinds 2000 in diverse rechtelijke uitspraken te zijn geaccepteerd als een recht. Onder meer blijkt dit uit een uitspraak van de Hoge Raad
waarin het hoogste rechtscollege de term ‘zelfbeschikkingsrecht’ expliciet gebruikt.7 Maar zoals altijd gaat het dan ook om (de discussie over) de grenzen
daarvan in verband met andere belangen. De uitkomst van dergelijke discussies zal gemakkelijk per tijdsgewricht anders uitpakken.

5

Statuten NVVE 2019.
E.Ph.R. Sutorius, ‘Abortus en euthanasie: medisch handelen tussen het respect voor menselijk leven en de vrijheid tot zelfbeschikking’, in: J.P. Balkema e.a. (red.), Gedenkboek Honderd
jaar Wetboek van Strafrecht, Arnhem: Gouda Quint, p. 421.
7
HR, 23 november 2001, NJ 2002, 387.
6
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Euthanasie, maar ook palliatieve sedatie, gaat uiteindelijk om een verregaande vorm van ‘mondig worden’, de bekende notie waarmee Immanuel
Kant zijn beroemde essay over de Verlichting uit 1784 opent.8 De door Kant
beoogde mondigheid is niet alleen een aansporing tot zelfstandig denken en
in het verlengde daarvan tot vrijmoedigheid van spreken en handelen, maar
ook tot het nemen van verantwoordelijkheid voor het uitgesprokene. De uitspraak van Kant lees ik ook in de richting van een noodzakelijke dialoog, als
een ‘vrijbrief ’ om met elkaar open in gesprek te treden, en in het kader van
het onderwerp van dit onderzoek te kijken naar wat hierbij juridisch gewogen
en getoetst dient te worden.
In dat kader: allereerst zijn we ‘kinderen van onze tijd’. Ook ik voel de ‘vrijmaking tot zelfbeschikking’ van de jaren zestig en zeventig van de vorige
eeuw stevig in de rug. Het proces van ontkerkelijking had zich al min of meer
al bij mijn ouders voltrokken. Afkomstig uit een domineesgezin, liet mijn
moeder zich uit de kerk uitschrijven, en mijn vader, die uit een orthodoxhervormde familie stamt, noemt zich met een grijns ‘een geobsedeerde
cultuurchristen’. Het enige dat wij kinderen ‘meekregen’ van kerk en christendom waren enkele elementaire verhalen uit de kinderbijbel en de typerende sfeer rond Kerst en Pasen in het huis van mijn grootouders.
Ik voel mij vooral een kind van de Verlichting, met de overigens eigensoortige
ingewikkeldheid die dat weer met zich meebrengt. Met het feit dat er geen
voorgegeven waarden- en normenstelsel als ‘dominante cultuur’ meer voorhanden is, moeten wij het tastenderwijs zelf uitzoeken, in dialoog met de
ander. Anderzijds getuigt het van erg veel pretentie om te denken dat wat in
Europa vanaf de Oudheid tot diep in de vorige eeuw ons hele samenleven
doordesemde, ineens achter de horizon zou kunnen verdwijnen. Het christendom is in een tijd van secularisatie langzaam aan het verdwijnen, maar
de waarden en de normen waaien hoe dan ook nog op een bepaalde manier
rond. De christelijke moraal, die zolang heeft gedomineerd in onze samenleving, hangt nog steeds ‘in de lucht’. En dat is misschien een zinvol correctief
voor al te sterk ‘maakbaarheidsdenken’ vanuit de Verlichting.9
8

Immanuel Kant, Was ist Aufklärung? Met de openingszin: ‘Aufklärung ist der Ausgang des
Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmundigkeit.’ Zie in dit verband ook Ger Groot,
De geest uit de fles – Hoe de moderne mens werd wie hij is, Rotterdam 2017, waarin de auteur het
denken van de afgelopen eeuwen beschrijft als een lange worsteling met de erfenis van de
religie. Zie in pregnante zin p. 15, 16.
9
Zie H.M. Kuitert, ‘Een moraal van het jaar nul? Ethiek-beoefening onderweg naar 2000’, in
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