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Wim Smit

Onveilige burger en bange politiek?
Van 9/11 tot Edward Snowden en verder

Als de aanslagen van 11 september 2001 ergens toe geleid hebben, is het 
een angstpsychose. Niet zozeer een angstpsychose onder burgers, waar po-
litici zo graag naar verwijzen, maar een onder politici zelf. Na elke aanslag 
doet zich een veiligheidskramp voor, die leidt tot een reeks nieuwe maatre-
gelen bovenop de al bestaande. Telkens opnieuw wordt gesteld dat nieuwe 
initiatieven nodig zijn omdat de oude niet voldoen. Maar de oude maatre-
gelen worden zelden heroverwogen en geëvalueerd op hun efficiëntie, laat 
staan op hun proportionaliteits- of ethisch gehalte.
In dit boek wordt de balans opgemaakt van het veiligheidsbeleid in Amerika 
en Europa sinds 9/11. Die evaluatie gebeurt in confrontatie met de burger- 
en mensenrechten. De vraag wordt gesteld of de inbreuken op die rechten 
onontkoombaar zijn en of ze eigenlijk in verhouding zijn tot het kwaad dat 
ze willen voorkomen. Centraal staat dus de spanning tussen de veiligheid en 
de rechten van de burger en de vraag in hoeverre ze werkelijk rivalen zijn.
Dit is een boek dat niet alleen de realiteit in kaart brengt en evalueert, maar 
ook inzichten biedt in de weerkerende, vaak eenzijdige en kortzichtige keu-
zes die gemaakt worden in tijden van terreur, en de verborgen logica die 
hierachter schuilt.
Wim Smit is doctor in de theologische ethiek, gespecialiseerd in terrorisme, 
veiligheidsbeleid en mensenrechten. Een thematiek waarover hij ook blogt.
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Inleiding: een goede dood?

Ton Vink

De goede dood of ‘eu thanatos’ wordt tegenwoordig heftig bediscussieerd en je 
kunt nauwelijks een krant openslaan of de tv aanzetten, of daar is ie… In de 
vorm van films en documentaires (‘Voor het te laat is…’ of misschien toch beter: 
‘Voor ik het vergeet…’), discussies, drama’s (‘Tuitjenhorn’…) ooggetuigenversla-
gen, rapporten (Commissie-Schnabel), handreikingen van en voor beroepsver-
enigingen. En zo voort.

Op 19 en 20 mei j.l. organiseerde HOVO-Nijmegen twee dagen met lezingen 
aan de Radbouduniversiteit over ‘een goede dood’. HOVO richt zich op hoger 
onderwijs voor, inderdaad, ouderen. En die zijn waar het deze discussie over, 
maar ook praktijk van, een goede dood betreft natuurlijk ‘doelgroep’ in meer dan 
een betekenis. 

Dit nummer van F&P – met dank ook aan redacteur Patrick Delaere – bevat 
de (al dan niet bewerkte) teksten van de diverse voordrachten van de bewus-
te lezingenreeks door resp. Vincent Hunink, Wouter Schrover, José Sanders, 
Marjolein Rikmenspoel, Annemarieke van der Woude en Ton Vink.

Als een algemene introductie – op de individuele bijdragen ga ik ook nog kort 
in – kan het best de nu volgende inhoud van een e-mailbericht dienen. Ik ontving 
het bericht – en kreeg later toestemming om er gebruik van te maken1 – van de 
nabestaande partner na de zelfgekozen goede dood of zelfeuthanasie van haar 
echtgenoot. Het bericht luidt als volgt:

“Beste Ton, Ik weet eigenlijk niet of we je hebben verteld dat we boven de 
overlijdensadvertentie van Tom hebben gezet: ‘Goed sterven betekent: het ont-
komen aan het gevaar van slecht leven’. 

Deze regel had ik voor het afscheid van Tom gelezen in Leren sterven. Hoe kun-
nen we goed leven? van Seneca, uit zijn Brieven aan Lucilius. Naar aanleiding van 
deze regel kreeg ik veel brieven van vrienden die begrepen wat Tom voor moedi-
ge beslissing had genomen. Het is nog steeds heel moeilijk om alles te begrijpen.

Er zijn zoveel herinneringen dat hij nog zo goed was, maar dan meteen daar-
opvolgend de grote chaos in zijn hoofd. Hij heeft precies bereikt wat hij wilde, 
waardig sterven, want alle vrienden zeggen, ik zal hem herinneren zoals hij was. 

1 In de tweede druk van mijn Zelfeuthanasie. Een zelfbezorgde goede dood onder eigen regie. 
Budel: Damon, 2013, pp. 206-207.
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Het is een intens ingrijpend proces geweest. Ook de begeleiding van huisarts 
en dominee heeft ons onbeschrijfelijk geholpen.

In alle maanden ervoor ben je je eigenlijk wel en toch ook weer niet helemaal 
bewust van waar je mee bezig bent. Het is te onwezenlijk en te enorm. 

Het moment dat Tom zijn yoghurt met daarin de levensbeëindigende medi-
catie met zo’n vastberadenheid opat zal ik nooit vergeten, ook de drie minuten 
daarna dat hij nog geheel helder wederom van iedereen afscheid nam, waren zo 
onwerkelijk. 

Er wordt door diegenen die in de kerk waren en in een grote kring daarom-
heen eigenlijk alleen maar met respect en eerbied over gesproken. 

Hartelijke groeten, Mariette.”

Het gevaar waarnaar hier door Seneca’s “Goed sterven betekent: het ontkomen 
aan het gevaar van slecht leven” wordt verwezen, bestond in zich ontwikkelende 
dementie waarvan betrokkene de jarenlange uitwerking bij zijn beide ouders had 
ervaren. Hij 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. Er werd bewust kwantiteit van leven opgeofferd, om 
de kwaliteit te bewaken. 

Met dit bericht uit de praktijk van de goede dood raken we meteen aan allerlei 
aspecten van deze discussie die in de diverse bijdragen in dit F&P-nummer naar 
voren worden gebracht, bediscussieerd, bekritiseerd of onderstreept: de invloed 
van de Klassieke Oudheid; de rol van de literatuur (de familie publiceerde een 
klein boekje over de gang van zaken); het kader waarin deze ‘goede dood’ gepre-
senteerd wordt; de begeleiding door de huisarts; de rol van naasten en samenle-
ving; de autonome keuze.

Vincent Hunink opent dit nummer met zijn bijdrage “Seneca en de goede dood”. 
Hunink vertrekt daarbij vanuit het werk van de Amerikaanse schilder William 
Utermohlen (1933-2007) die, net als Tom in het e-mailbericht hierboven, op 
enig moment te horen kreeg dat hij aan alzheimer leed. De schilder – daar is hij 
schilder voor – besloot zijn ziekteproces deels vast te leggen via een reeks zelf-
portretten. Het resultaat in de laatste portretten: “Een impressie van een neus is 
al wat uiteindelijk resteert: de rest is verdwenen.”

“De wijze man (of vrouw) verlaat het leven dus, indien nodig, met geheven 
hoofd en zonder protest”, zo vat Hunink samen. Maar ja, wanneer is dat “no-
dig”? Anders gezegd: “de grote vraag is natuurlijk wanneer het juiste moment is 
aangebroken om zelf je levenseinde te bespoedigen”. Seneca heeft daar zijn eigen 
gedachten over, maar hij “heeft niet één strak schema dat op iedereen onverkort 
van toepassing is.” Bepaald actueel is Seneca ook, aldus Hunink, in zijn opvatting 
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dat, wanneer het tot deze ‘goed dood’ komt, geldt: “Het gehele stervensproces 
wordt volledig bepaald door de stervende zelf, in complete autonomie.”

Heeft Seneca zijn eigen opvattingen over de ‘goede dood’ ook persoonlijk in 
praktijk gebracht? Daarvoor hebben we de literatuur nodig, die waar het Seneca 
betreft, beperkt is tot Cornelius Tacitus (Annalen 15,62-64).

De literatuur over de huidige ‘goede dood’ is allesbehalve beperkt te noemen. 
Wouter Scrover gaat er nader op in in zijn bijdrage “Euthanasie en hulp bij zelf-
doding in de Nederlandse romanliteratuur”. Om te beginnen staat Schrover stil 
bij de wijze waarop de literatuur de onkritische aanwending van de medische 
technologie heeft bekritiseerd – de waarden van autonomie en barmhartigheid 
staan daar centraal. In het tweede gedeelte van zijn bijdrage laat hij zien dat er in 
veel literaire werken een positieve waardering is van de mogelijkheid van levens-
beëindiging, maar dat dit niet noodzakelijk leidt tot een volledige afwending van 
de problematische aspecten van de praktijken van euthanasie en hulp bij zelfdo-
ding. In het derde gedeelte gaat hij nader in op de thematiek van het voltooide 
leven, om in het vierde gedeelte af te sluiten met de dystopische visies die in de 
literatuur over levensbeëindiging ook dikwijls aanwezig zijn.

En zo heeft, naast film en theater, ook de literatuur haar eigen plaats verwor-
ven binnen deze discussie die weliswaar wereldwijd gevoerd wordt, maar waarin 
Nederland toch altijd een bijzondere rol heeft gespeeld.

De verwijzing naar film, theater, literatuur, voert als vanzelf naar de rol van “de 
media”. En die rol is onderwerp van de bijdrage van José Sanders “Het ‘framen’ 
van de goede dood. Media en gezondheidsvoorlichting over levensbeëindiging 
bij voltooid leven”. Met de discussie rond ‘voltooid leven’ als voorbeeld, rijst wat 
de media betreft de vraag “vanuit welk perspectief wordt gekeken naar ‘voltooid 
leven’: welke beelden roept dit op, op welke benadering van het levenseinde 
wordt nadruk gelegd en wie speelt daarbij een rol? In de communicatieweten-
schap kan een dergelijke studie plaatsvinden vanuit het concept van framing. 
Hiermee wordt gedoeld op de invalshoek van waaruit situaties worden benaderd 
of ingekaderd.” Deze framing kan helder en duidelijk zijn: “Iemand die gewapen-
derhand in opstand komt tegen het gezag kan in de journalistiek een terrorist 
worden genoemd, wat impliceert dat hij slecht is en bestreden moet worden, of 
een vrijheidsstrijder, wat impliceert dat hij goed is en geholpen moet worden.” 
Ook de gevolgen zijn helder en duidelijk.

‘Voltooid leven’, ‘samen sterven’, ‘de goede dood’, framing doet zich in deze 
discussie voortdurend gelden. Eigenlijk al op een heel basaal moment: “Een 
verruiming van keuzes rond levensbeëindiging bij voltooid leven zou sommige 
mensen kunnen confronteren met beslissingen die misschien niet gezocht zijn 
en met opties waar men anders misschien niet opgekomen zou zijn. Dat is niet 
per se winst voor iedereen.”
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In haar korte bijdrage “Verloskunde” wijst Marjolein Rikmenspoel erop dat onze 
‘euthanasiewet’ geen eisen stelt “omtrent de behandelrelatie tussen arts en pa-
tiënt” en zij verdedigt het belang van de aanwezigheid van zo’n behandelrela-
tie: “Een behandelrelatie veronderstelt mijn inziens een vertrouwensrelatie, die 
door de jaren heen, op basis van verschillende situaties tussen mensen, in dit 
geval arts en patiënt, met vaak ook betrokkenheid van gezinsleden van patiënt, 
wordt opgebouwd. Doordat een arts vaker goed advies geeft ontstaat bij de pa-
tiënt een vertrouwen in de deskundigheid, maar ook in de persoon van de arts. 
Er is niet alleen sprake van een beoordeling, een vertrouwen in kennis, maar ook 
van vertrouwen in het juiste inschattingsvermogen en, idealiter, in het feit dat 
de arts zijn patiënt begrijpt.”

De levensbeëindigingen van Wim Brands, Joost Zwagerman, Rogi Wieg, en de 
commotie die erdoor onstond, vormen het uitgangspunt voor de bijdrage van 
Annemarieke van der Woude “Terminaal ziek en niet-terminaal ziek. Over de 
grens tussen hulp bij zelfdoding en zelfdoding.” Van der Woude bepleit het ma-
ken van een onderscheid: “In de hedendaagse Nederlandse euthanasiepraktijk 
kun je onderscheid maken tussen ‘opzettelijke levensbeëindiging op verzoek van 
een patiënt die terminaal ziek is’ en: ‘opzettelijke levensbeëindiging op verzoek 
van een patiënt die niet terminaal ziek is, maar desondanks niet verder wil le-
ven’.

Arts, samenleving en naasten spelen ieder hun eigen rol als het gaat om de 
keuze voor een zelfgekozen levenseinde: “Naarmate iemand in grotere vrijheid 
zijn stervensmoment bepaalt, kunnen de emoties die dit overlijden oproept te-
genstrijdiger zijn.” Van der Woude bepleit in haar bijdrage dan ook “om de term 
‘euthanasie’ te reserveren voor die gevallen van overlijden waarbij iemand ter-
minaal ziek is en bij het sterven geholpen wordt door een arts die zich houdt aan 
de zorgvuldigheidseisen.” 

De Minima Philosophica in dit nummer bevatten de “Zijgedachten bij een goede 
dood” van Patrick Delaere. Via zijn zijgedachten bij o.a. het rapport van de Com-
missie-Schnabel inzake ‘voltooid leven’, de Levenseindekliniek en de bijdragen 
van en in de media, besluit hij met: “De laatste jaren wordt in Nederland on-
der de tucht van de markt de zorgzame samenleving meedogenloos afgebroken. 
Misschien is de in diezelfde jaren gemelde toename van euthanasieverzoeken 
in dat land niet alleen een triomf van de zelfbeschikkende mens, maar ook een 
treurig gevolg van een groeiend maatschappelijk probleem: het gebrek aan be-
reidheid om elkaar de voorlaatste eer te bewijzen.”

Als laatste volgt de bijdrage van Ton Vink “Een ‘goede dood’ in praktisch-ethisch 
perspectief. Morele dilemma’s rond een goede dood”. Die morele dilemma’s vloei-
en voort uit een viertal vragen die aan deze bijdrage ten grondslag liggen: (1) 
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Wat maakt een ‘eu thanatos’ tot een goede dood? (2) Hoe staat het met de ver-
houding samenleving – individu? (3) Moet iets legaal zijn om het te mogen? (4) 
Hoe belangrijk is het onderscheid tussen het doden van een ander en het doden 
van jezelf?

In zijn antwoorden laat Vink zien welke kenmerken een zelfgezochte goede 
dood tot een goede dood maken. Die kenmerken staan zeker niet los van de ver-
houding individu-samenleving (op dit punt hoort de commissie-Schnabel bekri-
tiseert te worden en dat gebeurt dan ook). Hij verdedigt verder dat uiteindelijk 
maar één stem het zwaarst mag wegen. Voorts dat daarbij iets niet noodzakelijk 
legaal hoeft te zijn, om het toch te mogen (een gedachte waarmee menigeen 
zijn/haar voordeel zou kunnen doen). Ten slotte bepleit de auteur (hernieuwde) 
erkenning van het morele belang van het onderscheid dat voorwerp is van de 
vierde vraag: het onderscheid tussen het doden van een ander en het doden van 
jezelf. 

Een en ander zou, zou luidt de conclusie, niet zonder invloed mogen blijven 
op de praktijk van ‘de goede dood’.

De rubriek Signalementen besluit, zoals gebruikelijk, het formele deel van dit 
nummer van F&P.

Het VFP-katern. Ten slotte biedt het VFP-katern de Vereniging voor Filosofische 
Praktijk (VFP) een podium om met de eigen leden en de buitenwereld te commu-
niceren, met bijdragen van Eite Veening en Ank van Gulik. Het VFP-katern heeft 
daarbij een eigen onafhankelijke redactie.


