Liefde, dood en zelfbeschikking: een zaak van
duivelse dilemma’s
Essay van Ton Vink bij Symbiose
In 2007 moest Ton Vink zich verantwoorden voor de rechtbank,
omdat hij een 54 jarige vrouw had geholpen bij haar zelfdoding. Het
OM eiste 8 maanden cel, maar de Rechter gaf hem het voordeel van
de twijfel en sprak hem vrij. Zolang het bij praten blijft is het oke,
maar elke vorm van daadwerkelijke hulp, al is dat het aanreiken van
het laatste glaasje water, is uit den boze. Ton Vink is filosoof en
‘suicidecounseler’ bij De Einder.

1.
Het thema van de film ‘Symbiose’ is universeler dan we denken, of misschien
wel: dan we willen weten.
Vandaag deed de rechtbank Zutphen uitspraak in de zaak-Heringa. Een zoon die er voor
zorgde dat zijn 99-jarige moeder dankzij zijn hulp haar leven kon beëindigen. Ook daar
werd een film over gemaakt, onder de titel ‘Een daad van liefde’. Want zo benoemde
een van de kinderen van de zoon het optreden van haar vader. En het kon toch niet zo
zijn dat vader voor een daad van liefde veroordeeld werd?!
Een van de dagbladen opende een artikel over deze zaak met de zinsnede ‘Sterven is
soms een zaak van duivelse dilemma’s.’ En daarmee bevinden we ons meteen op een
ogenschijnlijk geëffend pad: een daad van liefde als uitweg uit een duivels dilemma.
De tragiek van het bestaan dreigt een tragedie te worden, maar de liefde overwint de
duivel. Mooier kan het niet.., toch?
2.
In de film ‘Amour’ van Michael Haneke is sprake van een hoogbejaard echtpaar.
Nadat zij twee beroertes heeft gehad, beëindigt hij volgens een stilzwijgende afspraak
haar leven. Dat gaat niet echt zachtzinnig. Maar wel uit liefde. Daarna plakt hij de naden

en kieren van het appartement dicht en zet de gaskraan open om zijn eigen leven te
beëindigen.
Een 83-jarige Amsterdamse beëindigde het leven van haar 47-jarige dochter, een
ernstige Down-patiënte. De manier waarop zij dat deed, tart elke beschrijving. Maar zij
deed het uit liefde. Het is deze zaak die de basis vormt voor de film ‘Symbiose’, al is het
verhaal in de film een stuk minder gruwelijk.
Maart jongstleden beëindigde in Luik een 54-jarige moeder het leven van haar
gehandicapte kinderen van 25 en 26 jaar. In dit geval hadden de kinderen geluk: moeder
was verpleegster en kon over middelen beschikken om de kinderen eerst in een diepe
slaap te brengen, alvorens ze te verstikken. En afgelopen juli beëindigde een 62-jarige
moeder in het Belgische Bornem het leven van haar 28-jarige dochter, ook met het
syndroom van Down.
3.
Er zijn overeenkomsten en er zijn verschillen tussen al deze voorbeelden. Een
van de overeenkomsten is dat de daad door de uitvoerder, een van de intimi, wordt
voorgesteld als een daad van liefde. ‘Als ik de liefde niet had…’ zo laat de apostel
Paulus in zijn brief aan de Korintiërs weten. Nou, je krijgt toch de neiging te denken dat
dat in sommige omstandigheden misschien wel te prefereren was geweest.
Er zijn natuurlijk belangrijke verschillen. In de zaak-Heringa beëindigde de
moeder zelf haar leven, volgens haar nadrukkelijke, weloverwogen wens. Daarover is
geen misverstand mogelijk.De levensbeëindiging in de film ‘Amour’ vond weliswaar
plaats met de Franse slag. Maar de keuze van een echtpaar om in dergelijke
omstandigheden samen te willen sterven na een lang leven samen gedeeld te hebben, is
zeker geen uitzondering.
4.
Maar daarmee komen we meteen in de buurt van glad ijs. Dat gladde ijs betreft
de mate waarin de ene mens het recht heeft te beschikken over het leven van een ander.
Kan, moet, mag dat?
De zaak Heringa is in dat opzicht weinig gecompliceerd: moek Heringa wilde
zelf over haar levenseinde beschikken en had daarbij de hulp van zoon Albert nodig. Er
is geen enkele reden te twijfelen aan de weloverwogenheid van het besluit van moek.
Evenmin aan haar wilsbekwaamheid en handelingsbekwaamheid.
Bij het echtpaar in de film ‘Amour’ ligt dat toch alweer gecompliceerder. Hun
situatie is niet uniek. In ons land is er dan doorgaans vooraf veel over gesproken en
heeft het paar ook een onderlinge afspraak gemaakt. Dat is het voordeel van het feit dat
wij zo’n praatgraag volkje zijn, zeker ook wat euthanasie en aanverwante zaken betreft.
Het Franse paar had er niet echt over gesproken, tot het in feite te laat was.
Wanneer een van beide echtelieden al is gaan dementeren, zal de nietdementerende partner toch echt het voortouw moeten nemen bij een gezamenlijke
levensbeëindiging. Dat gebeurt en het is hier Rusland niet, dus na de dood wordt er niet
strafrechtelijk vervolgd. Een goede voorbereiding is hierbij wel een absolute
voorwaarde. Het paar wil immers samen sterven. In en uit liefde.

Het is lastiger wanneer bijv. een dochter haar alleenstaande en nu dementerende
vader helpt bij zijn levensbeëindiging omdat ze dat zo met hem besproken heeft, en hem
heeft beloofd te helpen. In de beginfase van de dementie is deze situatie sterk
vergelijkbaar met de zaak-Heringa. De vader kan nog veel, misschien wel alles, zelf
doen. Hij kan nog zelf beschikken en is handelingsbekwaam. De aanwezigheid van zijn
dochter zal hem een grote steun zijn. Maar is de dementie verder gevorderd, dan wordt
het gecompliceerd. Duivels gecompliceerd. Weet vader eigenlijk nog wel van de
afspraak? Herinnert hij zich de belofte? Beseft hij dat hij na het leegeten van dat bakje
vla dat hem nu gevoerd wordt, voor altijd zal inslapen? Wil hij dat eigenlijk nog wel?
Misschien niet.
Moet de dochter haar belofte dan gestand doen? Uit liefde? Haar intellectuele
vader zoals-die-toen-was zou immers niet willen leven en herinnerd worden als haar
demente vader zoals-die-nu-is. Maar wat als haar demente vader zoals-die-nu-is
helemaal niet te kennen geeft dood te willen? Laat staan dat hij te kennen geeft
helemaal niet dood te willen?
5.
Ook het syndroom van Down kent tal van gradaties. Sommige Down-patiënten
kunnen met hulp vrijwel zelfstandig leven; voor andere is dit echt uitgesloten. Dat
laatste gold zeker voor de 47-jarige Amsterdamse Dominique. En het geldt ook voor
Koen in ‘Symbiose’. Als de 83-jarige moeder van Dominique voldoende medicijnen
had gehad om Dominique te doden, hoe had de rechter dan gevonnist? Vanwege de
leeftijd en de traumatische herinnering aan het gehanteerde scheermes, luidde dat vonnis
nu: schuldig, maar zonder strafoplegging.
Sophie, de moeder van Koen zal niet vervolgd worden omdat ook zij, net als
Koen, dood is. Maar wat, als zij het had overleefd en Koen was dood? Zij had haar
ziekte. Een drama in de vorm van vroege dementie; een rot ziekte. Akkoord. Maar er
was een vader van Koen. Er was een nichtje van Koen. Er was een betrokken huisarts.
Er waren mantelzorgers zoals oom Dirk.
Op de vraag – de hamvraag – ‘mocht de moeder van Koen beschikken over het
leven van Koen?’, kan dan ook alleen maar geantwoord worden: ‘Nee’.
‘Mocht de moeder van Koen over haar eigen leven beschikken?’ Antwoord:
‘Ja!’ Of misschien liever: ‘Ja!, maar…’ Want wie aan een gezin begint, begint aan een
verantwoordelijkheid die je niet zo maar naast je neer kunt leggen.
In normale omstandigheden eindigt die verantwoordelijkheid bij de
volwassenwording van de kinderen. Maar we hebben in ons leven niet alles voor het
kiezen, en bij zorgenkinderen als Koen eindigt die verantwoordelijkheid waarschijnlijk
nooit. Zou de moeder van Koen daarom dus ook nooit haar eigen leven mogen
beëindigen? Toch wel: haar ziekte zou voor haar een zwaarwegend argument kunnen
zijn om dat besluit te nemen. Diezelfde ziekte zou het haar sowieso onmogelijk hebben
gemaakt voor Koen te blijven zorgen. Na het nemen van voldoende en tijdige
maatregelen om de opvang voor Koen te regelen, zou de moeder het weloverwogen
besluit kunnen nemen haar eigen leven te beëindigen.

De uitweg die de moeder nu echter koos was om, inderdaad uit liefde, niet alleen
over haar eigen leven te beschikken door het te beëindigen. Zij beschikte (de film heet
treffend ‘Symbiose’) ook over het leven van Koen door ook dat te beëindigen. En
daarbij mag – nee, moet – een vraagteken geplaatst worden.
6.
In de discussie over dit soort dilemma’s, over zelfdoding, de hulp daarbij, over
euthanasie, is vaak sprake van een ‘recht op leven’. Ik heb dat altijd een wat kreupele
uitdrukking gevonden. Waarom zou u een recht op leven hebben? Dat valt helemaal niet
uit te leggen.
U leeft. En in een beschaafde samenleving hebt u, als u eenmaal leeft, een recht
op blijven leven, natuurlijk met alle biologische beperkingen die daar bij horen. Daarom
is het bestaan van de doodstraf signaal van een lager niveau van beschaving. Want dat
recht op blijven leven geldt voor iedereen en het betekent dat de ene mens met zijn
vingers van het leven van een ander mens af moet blijven. Het is een recht dat in onze
cultuur zelfs geldt voor zware misdadigers. En natuurlijk ook voor gehandicapten.
Bijvoorbeeld mensen met het syndroom van Down.
Overigens is ook hier weer niet alles wat het lijkt. De abortuspraktijk laat zien dat dit
recht niet onverkort vanaf de conceptie geldt én dat de aanwezigheid van het syndroom
van Down dan weer wél grond tot zwangerschapsafbreking, en dus levensbeëindiging,
kan zijn.
Op deze manier worstelt een cultuur met de grondwaarden die haar dragen. Het
debat daarover is van grote betekenis. En dat maakt De Balie natuurlijk tot een plek die
het verdient te blijven bestaan. Ik dank u voor uw aandacht.
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