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voorwoordetc 

 

Inleiding 

 
Het proces van rechtsverandering met betrekking tot euthanasie in Nederland, dat in 2001 
uiteindelijk heeft geleid tot wetgeving, is buitengewoon complex geweest. De rechtsnormen 
die thans gelden, zijn ontstaan in wisselwerking tussen verschillende groepen zoals artsen 
(en met name hun beroepsgroep de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering 
van de Geneeskunst), belangenbehartigers van patiënten (met name de Nederlandse 
Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie en gezondheidsrechtsgeleerden), adviesorganen (de 
Gezondheidsraad, de Staatscommissie Euthanasie, de Raad van State en de commissies die 
de verschillende nationale onderzoeken hebben begeleid), de rechterlijke macht (en de 
medische  tuchtcolleges), het Openbaar Ministerie (en de Geneeskundige Inspectie voor de 
Volksgezondheid), verschillende politieke organen en instituties en allerlei individuen die zich 
al dan niet beroepsmatig in het debat over euthanasie hebben gemengd. Dit boek voorziet 
in een gedetailleerde beschrijving van dit complexe proces.  
 
Er ligt aan dit boek geen specifieke theoretische invalshoek ten grondslag. In eerste 
instantie is gekozen voor een zo nauwkeurig mogelijk chronologische beschrijving van al het 
bestaande bronnenmateriaal.1 Voor de periode tot de eindjaren tachtig voldoet deze keuze. 
Daarna wordt het anders. Het aantal publicaties over euthanasie en aanverwante problemen 
is dan uitgegroeid tot een dermate groot aantal dat een alomvattende beschrijving 
nagenoeg onmogelijk wordt en bovendien ook het doel van dit boek voorbijschiet. Veel van 
het beschikbare materiaal heeft geen herkenbare invloed gehad op het proces van 
rechtsverandering. En dit proces is wat betreft de meest wezenlijke punten dan al afgerond. 
 
Om niet te vervallen tot een calendarium is de beschreven periode onderverdeeld in een 
aantal tijdvakken. Inspiratie voor deze indeling is gevonden in Outshoorns versie van de 
agendabouwbenadering van politieke processen (een barrièremodel).2 Op basis van dit 
model kunnen vier fasen worden onderscheiden: een fase waarin een probleem nauwelijks 
als zodanig ervaren wordt; een fase waarin dat probleem vooral een onderwerp is van 
publiek debat maar niet van politiek debat; een fase waarin politieke organen erkend 
hebben dat er ten aanzien van het specifieke probleem een taak ligt voor besluitvorming 
door een gezaghebbend orgaan; en een fase nadat het politieke besluit genomen is.  
 
Het barrièremodel is met name gericht op de totstandkoming van rechtsverandering in het 
parlement. Een van de uitgangspunten van het door mij geschreven boek is echter dat ook 
andere groepen en instanties een rechtscheppend vermogen hebben. Al eerder hebben 
Tatalovich en Daynes erop gewezen dat bij rechtsverandering ten aanzien van kwesties als 
abortus –  en euthanasie – de rechterlijke macht een belangrijke rol speelt.3 Een aanwijzing 
die in dit boek ter harte is genomen. Concreet betekent dit dat de derde fase in twee sub-
periodes wordt verdeeld: een eerste periode waar de rechterlijke macht de rol van 
rechtsveranderaar op zich neemt en een tweede periode waarin het parlement poogt die 

                                                      
1 Het materiaal voor de beschrijving is met name gezocht in medische, ethische, juridische en 
politieke literatuur, zowel in de vorm van boeken, als ook rapporten, tijdschriften, jurisprudentie en 
parlementaire stukken. Incidenteel is er gebruik gemaakt van kranten en tijdschriften. Daarnaast zijn 
mensen geïnterviewd die een rol gespeeld hebben in het proces van rechtsverandering. 
2 Outshoorn 1986: 43-59. 
3 Tatalovich en Daynes 1984: 207-223. 



   

1   VOORAF 

 
In dit boek wordt het proces van rechtsverandering met betrekking tot euthanasie 
beschreven dat zich in Nederland heeft afgespeeld. Het jaar 1945 fungeert als het 
beginjaar van deze beschrijving. Het heeft weinig zin eerder te beginnen daar er 
voor die tijd in Nederland nauwelijks gepubliceerd werd over het onderwerp. Het 
juridische en ethische  kader waarin dit proces zijn startpunt vindt, stamt echter 
wel van voor 1945. Dit kader is het hoofdonderwerp van dit hoofdstuk. De eerste 
paragraaf handelt over het strafrechtelijk kader, de tweede over de rest van het 
wettelijke kader voorzover dat relevant is voor levensbeëindigend handelen door 
artsen, degenen die uiteindelijk verantwoordelijk zullen worden voor euthanasie. 
De keuze van de in deze paragrafen behandelde onderwerpen is bepaald door 
hetgeen later in de discussie over euthanasie belangrijk gebleken is. Daar artsen 
een centrale rol spelen, wordt in de derde paragraaf aandacht besteed aan 
medische ethiek voorzover die van belang is voor levensbeëindigend handelen. In 
de vierde paragraaf ten slotte worden de rechtszaken en gevallen van 
levensbeëindiging op verzoek die bekend zijn uit de periode tussen de 
totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht in 1886 en 1945 kort beschreven 
en komen een voorstander en een tegenstander van levensbeëindiging op verzoek 
uitgebreid aan het woord.  
 

 

1.1  STRAFRECHTELIJK KADER 

DE ARTIKELEN 293 EN 294 VAN HET WETBOEK VAN STRAFRECHT 

Het verbod op euthanasie en hulp bij zelfdoding is in het Wetboek van Strafrecht van 1886 
ondergebracht in titel XIX: ‘Misdrijven tegen het leven gericht’. 
Artikel 293 luidt: “Hij die een ander op zijn uitdrukkelijk en ernstig verlangen van het leven 
berooft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren”.  
Artikel 294: “Hij die opzettelijk een ander tot zelfmoord aanzet, hem daarbij behulpzaam is 
of hem de middelen daartoe verschaft, wordt, indien de zelfmoord volgt, gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren”. 
 
In menig ander land – voorbeelden daarvan zijn onder andere België en Frankrijk -  is 
doden op verzoek niet afzonderlijk strafbaar gesteld. De achterliggende gedachte om dat 
wel te doen is dat de daad aangemerkt moet worden als een lichtere vorm van doodslag.1 
Tevens is daarmee duidelijk gemaakt dat het volenti-beginsel – de gedachte dat de 
toestemming van het slachtoffer de strafbaarheid opheft – wat betreft doden niet geldt. 
 
Het is wonderlijk dat de hulp bij zelfmoord wel strafbaar is gesteld, daar zelfmoord dat niet 
is. In andere landen met een op Franse leest geschoeid strafrecht waar zelfmoord evenmin 
strafbaar is, is ook de hulp niet als zodanig strafbaar gesteld. De reden die de Nederlandse 
wetgever daarvoor geeft is dat de verleende hulp een delictum sui generis is. Het 

                                                      
1 Smidt 1881. Deel 2: 440. 
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verandering vast te leggen in een wet. Een andere aanwijzing dat rechtsverandering ook 
elders kan plaatsvinden, is te vinden in de rechtssociologische literatuur. Daar wordt 
gewezen op de rol van zogenaamde ‘semi-autonome sociale velden’ – groepen waarbinnen 
regels gemaakt en gehandhaafd worden.4 Vanuit dit oogpunt volg ik in dit boek met name 
nauwlettend het gedrag van artsen en de rol van artsenorganisaties.   
 
Het proces van rechtsverandering met betrekking tot euthanasie in Nederland beschrijf ik  
op basis van de eerste drie genoemde fasen van het barrièremodel en rekening houdend 
met de aanwijzing van Tatalovich en Daynes in vier fasen verdeeld over acht hoofdstukken. 
De draad van het veranderingsproces kan in mijn optiek het beste opgenomen worden na 
1945. Voor die datum leeft het onderwerp in Nederland nauwelijks. Beginnen na 1945 heeft 
bovendien als voordeel dat de troebelen van de Tweede Wereldoorlog niet meegenomen 
hoeven te worden. In het eerste hoofdstuk ga ik desalniettemin kort in op het juridisch 
kader zoals dat rond de eeuwwisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw is 
ontstaan en beschrijf ik kort de toen gangbare medisch-ethische opvattingen. In hoofdstuk 
2 beschrijf ik de periode 1945-1970. In deze periode verkeert het medisch handelen rond 
het levenseinde in de fase waarin er maar weinig over gesproken wordt. De tweede periode 
– 1970-1982 – beslaat twee hoofdstukken in het boek. In hoofdstuk 3 staat het  publiek 
worden van het probleem van de levensbekorting centraal en in hoofdstuk 4 gaat het met 
name over de definiëring van de term ‘euthanasie’. Vanaf 1982 komt het proces van 
rechtsverandering met betrekking tot euthanasie in een nieuwe, cruciale fase. Politieke 
partijen gaan zich dan over het onderwerp uitspreken en vanaf dan gaat een aantal 
rechtszaken lopen waarin artsen zich voor hun levensbeëindigend handelen moeten 
verantwoorden. Uiteindelijk zal in de periode 1982-1989 –  die beschreven wordt in 
hoofdstuk 5, 6 en 7 - de rechtsverandering met betrekking tot euthanasie op het niveau van 
de juridische instanties haar beslag krijgen. Duidelijk is dan ook dat de politieke verwerking 
van deze verandering nog wel enige tijd zal vergen. In de periode 1989-2002, beschreven in 
de hoofdstukken 8 en 9, komen de verschillende pogingen de rechtsverandering wettelijk 
vast te leggen aan de orde. In deze periode spelen echter niet alleen politieke processen 
een centrale rol. Organisaties van artsen en juridische instanties zijn ook dan belangrijke 
actoren wat betreft de verdere invulling van de euthanasie-regelgeving. Ik sluit het boek af  
met enige nabeschouwingen. 
 
Een opmerking vooraf over het gebruik van de woorden ‘euthanasie’ en ‘zelfmoord’ met en 
zonder aanhalingstekens. Waar ik zelf aan het woord ben, gebruik ik het woord ‘euthanasie’ 
zonder aanhalingstekens. Ik hanteer het begrip in de huidige Nederlandse betekenis van het 
woord: opzettelijke levensbeëindiging op verzoek door een dokter. Verder schrijf ik 
euthanasie ook zonder aanhalingstekens als duidelijk uit de bron gebleken is dat de 
aangehaalde auteur deze definitie hanteert. Ik zou echter de geschiedenis geweld aan doen, 
wanneer ik de term ‘euthanasie’ alleen in deze betekenis zou gebruiken. Ter aanduiding van 
andere betekenissen van de term  – bijvoorbeeld als anderen het op een andere wijze 
hanteren, dan wel als het op een dubbelzinnige manier gebruikt wordt – plaats ik het woord 
‘euthanasie’ tussen aanhalingstekens. Woorden als ‘zelfmoord’, ‘zelfdoding’ en ‘suïcide’  
gebruik ik door elkaar, over het algemeen afhankelijk van de woordkeuze van de 
desbetreffende auteur. 
 

                                                      
4 Moore 1973: 719-746. 
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desbetreffende delict – en dat vormt een overeenkomst tussen de artikelen 293 en 294 - is 
een “schending van de eerbied aan het menselijk leven in het algemeen verschuldigd”.2  
 
Tijdens de behandeling van de artikelen 293 en 294 van het Wetboek van Strafrecht is een 
aantal discussies gevoerd. Een eerste discussiepunt was of deze delicten wel opgenomen 
moesten worden in het Wetboek van Strafrecht. Daarvoor werden twee redenen 
aangegeven. De eerste reden voor twijfel aan de noodzaak van opnemen van artikel 293 
was dat de rechter volgens het nieuwe strafrecht kon bepalen dat iemand lichter gestraft 
werd.3 De tweede reden was de meer praktische opmerking dat dergelijke zaken zo weinig 
voorkwamen. De regering verwees ter motivering van de opname naar twee zaken die zich 
in het verleden voltrokken hadden: de zaak Slotboom wat betreft artikel 293 en de zaak 
Dettemeijer wat betreft artikel 294. 
 
In de zaak Slotboom, die speelde in 1852, handelde het om een boterkopersknecht die een 
vrouw met psychische klachten, op haar verzoek om het leven bracht. De vrouw die al vaker 
pogingen had gedaan om te sterven, haalde Slotboom – tegen betaling – over haar te 
doden. De man werd ter dood veroordeeld wegens doodslag met voorbedachte rade, een 
straf die later veranderd werd in twintig jaar tuchthuisstraf.4  
 
In de zaak Dettemeijer uit 1859, ging het om een militair en zijn vriendin die besloten 
hadden zich samen te doden omdat ze geen toestemming kregen om te trouwen. Zij 
dronken vergif, waarna zij wel stierf maar hij niet. De man werd in eerste instantie ter dood 
veroordeeld5 maar in hoger beroep sprak het Hoog Militair Gerechtshof hem vrij: 
“overwegende, dat noch de zelfmoord, noch de medepligtigheid aan zelfmoord bij de 
Nederlandse wetgeving strafbaar is gesteld”.6  
 
Ook de term ‘berooft’ is onderwerp van discussie geweest. De Staatscommissie De Wal – de 
commissie die het voorstel voor het Wetboek van Strafrecht heeft geschreven - sprak met 
betrekking tot doodslag en moord aanvankelijk over ‘iemand doodt’. De Wal voelde voor de 
uitdrukking ‘iemands dood veroorzaakt’. In de concept-redactie werd echter de uitdrukking 
‘van het leven berooft’ gebruikt. Men koos ervoor deze uitdrukking te handhaven, omdat die 
ook al in andere artikelen was gebruikt.7 De Vries, tekstueel commentator van het 
wetsvoorstel, meende dat de wetgever voor een vaste vertaling van het woord ‘homicide’ 
moest zorgen. Hij stelde de term ‘ontlijving’ voor. Die term had in zijn ogen het voordeel dat 
ze niets anders te kennen geeft dan ‘het leven doen verliezen’, zonder iets te bepalen 
omtrent de wijze waarop dit geschiedt, noch omtrent de vraag, of er al of niet opzet mee 
gepaard gaat. “Ontlijven heeft dus juist die algemeenheid, die vereischt wordt voor een 
woord, dat het doen ophouden van het leven moet uitdrukken, zonder te doen denken aan 
die bijzondere bijbegrippen, die aan meurtre en assassinat verbonden zijn”. 8 De suggestie 
van De Vries is niet overgenomen.  
 

                                                      
2 Smidt 1881. Deel 2:  442. 
3 Smidt 1881. Deel 2: 440-441. 
4 Weekblad van het Regt 1852, nr. 1290; 1298; 1300; 1326 en 1338. 
5 Weekblad van het Regt 1859, nr. 2042: 4.  
6 Weekblad van het Regt 1859, nr. 2067: 4. In de nummers 2042, 2064, 2066 en 2067 wordt 
verslag gedaan van deze zaak. 
7 De jurist Demeersseman trekt – honderd jaar later – de conclusie dat het niet de bedoeling was 
van de Staatscommissie De Wal met de uitdrukking ‘van het leven berooft’ aan te geven dat bij de 
dader kwade bedoelingen moeten hebben voorgezeten (Demeersseman 1987: 105-106). 
8 Smidt 1881. Deel 2: 426-427. 



 1 Vooraf 
 

  5 
 
 
 
 
 
 
hoofdstuk1af 

 

Er is verder discussie geweest over de vraag of artikel 294 gelezen moest worden als “indien 
de zelfmoord volgt, of de poging daartoe wordt verijdeld door omstandigheden 
onafhankelijk van den wil van hem die de poging pleegde of daartoe hulp of middelen 
verschafte.” Een dergelijke lezing van het artikel werd verworpen daar men meende dat een 
mogelijke consequentie van deze lezing zou zijn dat zo ook de poging tot zelfmoord 
strafbaar werd gesteld. De poging tot zelfmoord wilde men niet strafbaar stellen. De 
minister stelde:  
 

Als het bij een poging blijft, behoort ook de derde straffeloos te wezen. Het 
tegendeel ware bij uitnemendheid onpractisch. Aan poging tot zelfmoord kleeft iets 
ridicuuls. Werd die poging door den helper ruchtbaar, dan zou de hoofdpersoon 
allicht in de verzoeking komen het feit te herhalen.9 

 
De strafmaat is ook onderwerp van discussie geweest. Het ging daarbij met name om het 
grote verschil tussen de strafmaat van de artikelen 293 en 294. De Commissie van 
Rapporteurs stelde voor, de strafmaat van artikel 293 te verlagen tot zes jaar. Zij stelde dat 
het grote verschil tussen de strafmaxima verwondering wekt gezien het feit dat het soms 
moeilijk is de feitelijke grens tussen de misdrijven van de artikelen 293 en 294 vast te 
stellen. De regering hield echter vast aan de hogere strafmaat van artikel 293 en 
motiveerde dat met een verwijzing naar de zaak Slotboom.10 
 
Opvallend afwezig in de parlementaire discussie over de twee artikelen zijn discussies over 
eventuele medische redenen tot levensbeëindiging. De enige uitzondering hieromtrent is te 
vinden in het verslag van de Commissie De Wal. Deze uitzondering betreft een losse 
opmerking van het lid Pols dat bij het doden op verzoek gedacht kan worden aan 
“verwonden in oorlogen met wilde volkstammen, aan lijders aan ongeneeslijke kwalen 
enz.”11 

JURISTEN OVER DE ARTIKELEN 293 EN 294 

In de jaren tachtig van de negentiende eeuw, de jaren waarin het Wetboek van Strafrecht 
tot stand is gekomen, heeft een aantal juristen hun proefschriften gewijd aan de artikelen 
293 en 294. Anders dan in het parlementaire debat, leggen zij soms wel een verband tussen 
de wetsartikelen en de nood van ernstig lijdende mensen. De auteurs gaan met name in op 
de vraag of de artikelen wel in de wet moeten worden opgenomen.  
 
Bijleveld meent dat artikel 293 overbodig is daar een rechter een geringere straf op kan 
leggen als er sprake is van een verzoek.12 Een door de Duits auteur Hellenbach beschreven 
situatie beschouwt hij als een voorbeeld van een situatie waarin die lagere strafmaat gepast 
lijkt: 
 

   Waar … een lijder op zijn sterfbed ligt te worstelen met een smartelijke doodstrijd, 
wanneer de arts zeker weet dat herstel onmogelijk is maar een langdurig lijden te 

                                                      
9 Smidt 1881. Deel 2: 442. 
10 Smidt 1881. Deel 2: 441. 
11 Van Dorst (red) 1976. Deel 4: 155. Pols laat zich niet uit over een eventueel vervallen van de 
strafbaarheid in een dergelijke situatie. 
12 Hij stelt bovendien dat schending van de eerbied aan het leven verschuldigd, een ander soort 
gedraging is dan de andere gedragingen die strafbaar zijn gesteld in titel XIX (Bijleveld 1883: 17). Ook 
zo C.A. de la Parra (De la Parra 1895: 42-43). Bijleveld en De la Parra menen dat, als het zwaartepunt 
van  de strafbaarheid werkelijk in het schenden van de eerbied ligt, de titel XVI (belediging) de juiste 
rubriek zou zijn geweest. 
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wachten staat, daar is een veel beter einde, zoowel voor den persoon zelf als voor 
de nabestaanden, dat in zulk geval (natuurlijk onder strenge voorzorgsmaatregelen 
tegen misbruik) aan het uitdrukkelijke verzoek van den ongeneeslijken lijder wordt 
gehoor gegeven en dat men de natuur te hulp komt door onmerkbaar de 
levensdraad te laten afknappen.13 

Hoewel Bijleveld het artikel dus overbodig vindt, verdedigt hij de strekking ervan onder 
verwijzing naar het maatschappelijk belang van het voortbestaan van de medeburgers, en 
naar de opvatting dat de dader die aan het verzoek van het slachtoffer gehoor geeft, 
gevaarlijk kan worden voor zijn medeburgers.14  

De la Parra verwerpt deze laatste gedachte met de stelling dat het excessief is om iedereen 
die gevaarlijk kan worden in de gevangenis te stoppen. Hij betwijfelt of hulp bij zelfdoding 
zo corrumpeert, mede daar, in zijn optiek, het altijd gaat om een vertrouwd iemand. Hij 
meent uit eigen ervaring te kunnen stellen, dat je bij medici kunt zien dat dit corrumperend 
effect niet hoeft op te treden. Bovendien is De la Parra van mening dat dreigen met straf 
niet effectief zal zijn. Als iemand bereid is in te grijpen in het leven, is het niet voor de hand 
liggend dat hij zich zal laten weerhouden door een straf.15 
 
Hirsch stelt het strafbaar stellen van zelfmoord en hulp bij zelfmoord ter discussie. Hij is van 
mening dat het steun zoeken bij de moraal in het belang is van de beschaafde staat. 
Datgene dat tegen de zeden indruist is immers een aanval tegen de grondslagen van de 
burgerlijke orde. Zelfmoord is in zijn optiek een onzedelijke handeling16 en daarom een 
strafbaar feit. Hij beschouwt echter straf bij zelfmoord niet als een juist middel om het 
kwaad te beperken. Het strafbaar stellen van de poging tot zelfmoord heeft volgens Hirsch 
ook geen zin, omdat de zelfmoordenaar zich immers niet door een strafdreiging zal laten 
tegenhouden. Er is echter, in zijn optiek, geen enkele redelijke grond aan te voeren, 
waarom de hulp tot zelfmoord niet gestraft zou worden.17 Hirsch noemt als voorbeeld van  
hulp bij zelfmoord, een zieke die ondraaglijk lijdt en een vriend om een revolver vraagt om 
een einde aan het leven te maken.18 
 

                                                      
13 Bijleveld 1883: 19-20. 
14 Bijleveld 1883: 17.  
15 De la Parra 1895: 48-51. 
16 Hirsch meent dat de eerbied voor het leven van de mensen erdoor wordt geschokt en dat, waar 
die eerbied ontbreekt, het grootste bewijs aanwezig is voor een diep geworteld zedenverval (Hirsch 
1882: 58). 
17 Hirsch 1882: 57-62. Hij merkt op dat men niet kan weten of hulp bij zelfmoord weinig voorkomt – 
zoals in de wetgevingsstukken verondersteld werd - daar het nooit strafbaar was. Na een zelfmoord 
kwam er dan ook geen politieonderzoek naar eventuele hulp erbij. Met de invoering van het artikel zal 
dat anders worden, daar de politie nu wel moet onderzoeken of tot de daad aangezet is, dan wel bij het 
volvoeren hulp is geboden (Hirsch 1882: 3-4). Er is echter geen enkele rechtszaak hieromtrent bekend 
tussen de inwerkingtreding van het Wetboek van Strafrecht en een zaak in 1979 die beschreven wordt 
in paragraaf 4.5. 
18 Hirsch 1882: 66. Enige discussie is er ook over de wijze waarop het verzoek om levensbeëindiging 
gedaan moet worden. Bijleveld neemt de wat eigenaardige stelling in dat artikel 293 alleen vereist dat 
er een verzoek is en dat de dader daarvan niet in kennis hoeft te zijn (Bijleveld 1883: 76). De 
‘uitdrukkelijkheid van het verlangen’ legt hij uit met te stellen dat hetgeen door gebaren te kennen 
wordt gegeven niet voldoende is (Bijleveld 1883: 73). Nysingh daarentegen meent dat de wil aan de 
helper kenbaar moet zijn gemaakt (Nysingh 1888): 55). Op welke wijze – door gebaren, woorden of 
schriftelijk - het verlangen te kennen wordt gegeven, is naar zijn mening niet van belang (Nysingh 
1888: 49; 55). 
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OVERIGE ARTIKELEN EN OPMERKINGEN MET BETREKKING TOT HET WETBOEK VAN 

STRAFRECHT  

Behalve de titel XIX, is er nog een aantal andere artikelen van het Wetboek van Strafrecht 
die van belang zijn in de rechtsontwikkeling omtrent levensbeëindiging op verzoek. Op de 
eerste plaats gaat het daarbij om de artikelen 255, 257 en 30719 waarin het doden door 
nalaten of door schuld strafbaar wordt gesteld. 
Artikel 255: “Hij die opzettelijk iemand tot wiens onderhoud, verpleging of verzorging hij 
krachtens wet of overeenkomst verplicht is, in een hulpeloze toestand brengt of laat, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde 
categorie.”20 
Artikel 257: “Indien een der in de artikelen 255 en 25621 omschreven feiten zwaar 
lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste zeven jaren en zes maanden. Indien een dezer feiten den dood ten gevolge heeft, 
wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren.”22 
Artikel 307: “Hij aan wiens schuld de dood van een ander te wijten is, wordt gestraft met 
gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste negen maanden of geldboete van de vierde 
categorie.”23 
 
Van een andere orde zijn artikel 40 en artikel 228. Het belang van het eerste artikel wordt 
hieronder bij ‘strafuitsluitingsgronden’ uitgewerkt. Artikel 228 waarin het afgeven door een 

                                                      
19 Respectievelijk onder de titels: ‘Verlating van hulpbehoevenden’ en ‘Veroorzaken van den dood of 
van lichamelijk letsel door schuld’. 
20 Volgens de Memorie van Toelichting handelt het bij deze titel om een opzettelijke handeling, 
waardoor men zich onttrekt aan een zorgplicht (Smidt 1881. Deel 2: 360), een zogenaamd 
‘omissiedelict’. Voor mensen zonder zorgplicht is artikel 450 een equivalent van artikel 255:  

Hij die, getuige van het ogenblikkelijk levensgevaar waarin een ander verkeert, nalaat deze 
die hulp te verlenen of te verschaffen die hij hem, zonder gevaar voor zichzelf of anderen 
redelijkerwijs te kunnen duchten, verlenen of verschaffen kan, wordt, indien de dood van de 
hulpbehoevende volgt, gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een 
geldboete van de tweede categorie. 

21 Waarin te vondeling legging strafbaar wordt gesteld. 
22   Artikel 257 moet dus gelezen worden als een zwaardere vorm van artikel 255. Wanneer de 
schuldige een van de ouders van het verlaten kind is wordt de straf met een derde verhoogd (artikel 
258).  
23 In de Memorie van Toelichting wordt gesteld dat, waar opzet ontbreekt en slechts schuld aanwezig 
is, de strafwaardigheid voornamelijk bepaald wordt door de gevolgen van de handeling. Eerst waar die 
gevolgen een genoegzaam ernstig karakter dragen, bestaat er reden, degenen aan wiens schuld zij te 
wijten zijn, wegens misdrijf te straffen (Smidt 1881. Deel 2: 458). Wanneer ten aanzien van een arts 
dood door schuld bewezen wordt verklaard, kan de bijkomende straf zijn dat hij tijdelijk ontzet wordt 
uit het recht zijn beroep uit te oefenen (artikel 309). 
In de titels ‘Misdrijven tegen het leven gericht’ en ‘Verlating van hulpbehoevenden’ is de strafverzwaring 
op een andere wijze geregeld. In beide titels is een artikel opgenomen waarin staat dat veroordeling 
wegens een van de in de titel opgenomen misdrijven, kan leiden tot ontzetting van een of meer van de 
in artikel 28 eerste lid vermelde rechten (respectievelijk artikel 260 en 295). Artikel 28.1 van het 
Wetboek van Strafrecht luidt:  

De rechten waarvan de schuldige, in de bij de wet bepaalde gevallen, bij rechterlijke 
uitspraak kan worden ontzet, zijn: 1°. het bekleden van ambten of van bepaalde ambten; 2°. 
het dienen bij de gewapende macht; 3°. het recht de leden van algemeen 
vertegenwoordigende organen te verkiezen en tot lid van deze organen te worden verkozen; 
4°. het zijn van raadsman of gerechtelijk bewindvoerder; 5°. de uitoefening van bepaalde 
beroepen. 

Wat betreft de artikelen 293 en 294 gaat het dan om de punten 1, 2, 4; bij de artikelen 255 en 257 
alleen om het bij 4 bepaalde. Bij deze delicten is de strafverzwaring dat een arts het recht om zijn 
beroep uit te oefenen verliest, dus niet onder de desbetreffende titel opgenomen. 
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arts van een valse verklaring van overlijden strafbaar wordt gesteld, komt in paragraaf 1.2 
aan de orde. 
 
Een vraag – die ook bij de totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht speelde – is of 
er een onderscheid gemaakt moet worden tussen doen en laten. Handelen en nalaten - in 
de strafrechtelijke dogmatiek aangeduid met het overkoepelende begrip ‘gedraging’ -  zijn in 
het recht in beginsel gelijk te stellen.24 Van der Hoeven werpt in 1884 de vraag op of 
levensberoving alleen kan geschieden door een opzettelijke, positieve daad te verrichten of 
dat het ook kan door een opzettelijk nalaten. Hij beantwoordt de vraag ontkennend: “wie 
volkomen passief blijft, kan niet berooven”.25 
 
Remmelink geeft – wanneer hij de ‘oneigenlijke omissiedelicten’ beschrijft26 - een ander 
antwoord. Bij ‘oneigenlijke omissiedelicten’ handelt het om een overtreden van een verbod 
door passief te blijven: men overtreedt gelijktijdig een gebod en een verbod. De dader doet 
niet wat de plicht hem voorschrijft en schept daardoor tevens een gevolg dat hij niet 
scheppen mag.  Als een arts bijvoorbeeld zijn zorgplicht niet nakomt kan het leven van de 
patiënt verloren gaan. De arts kan dan niet alleen worden aangeklaagd wegens het 
overtreden van artikel 255 maar ook wegens doodslag. De dood van de patiënt kan in een 
dergelijk geval de arts toegerekend worden wanneer er een reële kans is, dat het gevolg 
niet zou hebben plaatsgevonden wanneer hij zou hebben ingegrepen. Daarbij geldt de eis 
dat het gevolg in het algemeen redelijkerwijze voorzienbaar geweest moet zijn.27  
 
Ten slotte nog iets over ‘opzet’ en ‘intenties’.  ‘Opzet’ is in het strafrecht een willens en 
wetens handelen waarbij willen meer is dan menen, wensen en hopen, en weten gelijk is te 
stellen met: begrijpen, beseffen, zich van iets bewust zijn. Er zijn verschillende modaliteiten 
van opzet. Op de eerste plaats natuurlijk het opzettelijk, willens en wetens een delict 
begaan. Er is echter ook sprake van opzet indien het oogmerk van de dader op iets anders 
gericht is – dat zelf al of niet een delict kan zijn – maar bij hem tevens de overtuiging leeft, 
dat dit beoogde onbereikbaar is zonder het intreden van het overigens niet begeerde 
gevolg. Ook is algemeen aanvaard dat van opzet sprake is als de dader aan hetgeen hij 
gaat verrichten de funeste gevolgen als niet noodzakelijk maar wel als waarschijnlijk 
verbonden ziet. Ook is er van opzet sprake als de dader voor zichzelf heeft uitgemaakt, dat 

                                                      
24 Bij het weergeven van het strafrecht heb ik aangesloten bij de uitleg in J. Remmelink, Mr. D. 
Hazewinkel-Suringa’s Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht (Arnhem 1995 veertiende 
druk). Het is uitdrukkelijk niet mijn bedoeling een positie in te nemen in het debat over de finesses van 
de juiste aanduiding van de verschillende bepalingen en over de juiste lezing ervan. Volgens Remmelink 
is een strafbaar feit in de Nederlandse strafwet een menselijke gedraging die onder de in de wet 
beschreven omstandigheden verricht, door de wet verboden en strafbaar is gesteld (Remmelink 1995:  
125). Opgemerkt dient te worden dat Remmelink elders het strafrecht niet geheel en al beperkt tot 
menselijke gedragingen. 
25 Van der Hoeven 1884: 130. Minister van Justitie Cort van der Linden lijkt een aantal jaren later ook 
van mening dat het opzettelijk nalaten van een daad niet valt onder de levensberoving. Hij wil dat 
nalaten even goed strafbaar is en stelt in 1901 dan ook voor om aan artikel 287 (het artikel waarin 
doodslag strafbaar wordt gesteld) een tweede lid toe te voegen met als doel, degene die door 
opzettelijke onthouding de dood van een ander veroorzaakt, gelijk te stellen met hem die een ander 
opzettelijk van het leven berooft. Cort van der Linden stelt dan ook voor in artikel 293 te spreken van 
‘opzettelijke’ levensberoving (Handelingen Tweede Kamer 1900-1901, Bijlagen: 100, nr. 4: 38). Beide 
voorstellen hebben nooit kracht van wet gekregen. 
26 Remmelink maakt een onderscheid tussen ‘omissiedelicten’ en ‘oneigenlijke omissiedelicten’. Een 
‘omissiedelict’ bestaat volgens Remmelink uit een nalaten waar de wet handelen gebiedt, een ingaan 
tegen een gebod (Remmelink 1995: 118-119). 
27    Remmelink 1995: 192. Remmelink spreekt hier van ‘causaliteit’. 
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hij zijn handeling wil, ook indien daaraan dat overigens niet begeerde gevolg mocht blijken 
vast te zitten.28 

STRAFUITSLUITINGSGRONDEN EN ANDERE EXCEPTIES 

De eerste voor euthanasie belangrijke strafuitsluitingsgrond is ‘overmacht’. In artikel 40 
Wetboek van Strafrecht staat: “Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door 
overmacht is gedrongen”. Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat overmacht moet worden 
onderscheiden van noodweer, wettelijk voorschrift en ambtelijk bevel. “Overmagt is elke 
kracht, elke drang, elke dwang, waaraan men geen weerstand kan bieden.”29   
 
Sedert het zogenaamde ‘Opticien-arrest’30 onderscheidt men twee vormen van overmacht. 
Bekend was al overmacht als psychische drang, een van buiten komende drang, die op de 
dader een zodanige druk uitoefent, dat hij hieraan redelijkerwijs geen weerstand kan 
bieden. Er kan zich echter ook een situatie voordoen, waarbij geen sprake is van een hevige 
gemoedsbeweging. De dader heeft weloverwogen zijn keuze kunnen maken om het delict te 
begaan maar anderzijds moet erkend worden dat hij zich in een moeilijk parket bevond. Zou 
hij het plegen van het delict hebben nagelaten, dan zou hij een zwaarder wegend belang 
verloren hebben laten gaan.31 
 
Naast de strafuitsluitingsgrond van overmacht zijn in het euthanasiedebat nog twee – niet 
expliciet in het Wetboek van Strafrecht opgenomen – strafuitsluitingsgronden van belang: 
de ‘medische exceptie’ en ‘het ontbreken van de materiële wederrechtelijkheid’.32 
 
Bij de totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht is ter sprake geweest of sommige 
handelingen die in het dagelijkse verkeer een misdrijf opleveren, als niet strafbaar moeten 
worden beschouwd indien ze verricht worden door artsen. De gedachte dat medici soms 
mogen doen wat anderen niet mogen, komt duidelijk naar voren bij de behandeling van 
artikel 300, het artikel waarin mishandeling strafbaar wordt gesteld. In het Ontwerp 
Wetboek van Strafrecht werd mishandeling omschreven als: “een ander opzettelijk 
lichamelijk leed toebrengen of opzettelijk diens gezondheid benadelen”. Volgens de 
Commissie van Rapporteurs moest de omschrijving echter doen uitkomen dat heelkundige 
ingrepen - en ook de opvoedende klappen - er buiten vallen. Deze kwestie kwam terug in 
                                                      
28 Remmelink 1995: 203-204. 
29 Smidt 1881. Deel 1: 376. Remmelink legt dit als volgt uit: “De wetgever heeft met overmacht 
blijkbaar een netelige situatie op het oog, veroorzaakt door uitwendige omstandigheden, waaruit men 
zich bevrijdt door het plegen van een strafbaar feit” en “wie in overmacht handelt, doet zulks derhalve, 
omdat hij zich geconfronteerd weet met een op hem uitgeoefende drang. Deze confrontatie, dit conflict, 
eindigt voor hem met een nederlaag.” (Remmelink 1995: 296).  
30   Het betrof hier een opticien die iemand, die zijn bril had verloren en zich hulpeloos voelde, na 

sluitingstijd in zijn winkel had toegelaten en had geholpen hetgeen (op het eerste gezicht) in 
strijd was met art. 9 Verordening op de Winkelsluiting van Amsterdam. De rechtbank had de 
winkelier echter niet strafbaar geacht en ontslagen van rechtsvervolging, omdat het voor de 
opticien onder deze omstandigheden een maatschappelijke verplichting was geweest hulp te 
verlenen. Deze verplichting kwalificeerde de rechtbank als een zodanige drang, dat de 
strafbaarheid des daders daardoor werd opgeheven. …. Met verwijzing naar de geschiedenis 
van het artikel, waarin immers ook de noodtoestand onder overmacht wordt gebracht, werd 
het vonnis [door de Hoge Raad, HW] intact gelaten. (Remmelink 1995: 301.) Het arrest is te 
vinden in Nederlandse Jurisprudentie 1923: 1329-1330. 

31 Remmelink 1995: 300.  
32 De strafuitsluitingsgrond ‘afwezigheid van alle schuld’ is weliswaar in de jaren negentig van de 
twintigste eeuw incidenteel naar voren gebracht maar heeft in feite in het proces van rechtsverandering 
met betrekking tot euthanasie geen rol gespeeld. Deze grond wordt hier dan ook niet besproken. 
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het debat in de Tweede Kamer. Minister Modderman stelde: “Wie zijn kind kastijdt, of, als 
chirurgijn, iemand eene operatie doet ondergaan, veroorzaakt opzettelijk leed, maar wordt, 
daar leed daarbij geen doel maar middel is voor een rationeel doel, niet gezegd te 
mishandelen”.33 Bij de behandeling van de abortusparagraaf is toentertijd eveneens expliciet 
gesteld dat, wanneer een arts een abortus uitvoert op grond van een medische indicatie, 
het geen strafbare abortus betreft.34 De minister stelde onomwonden:  “Niet strafbaar is de 
geneeskundige, handelende naar de erkende regelen zijner kunst”.35 Ten aanzien van 
levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfmoord is een dergelijk expliciet voorbehoud niet 
gemaakt. Met andere woorden: alhoewel de medische exceptie op sommige terreinen 
expliciet in het wetgevingsdebat geaccepteerd is, is deze exceptie als zodanig niet in het 
Wetboek van Strafrecht opgenomen.36 
 
Een derde strafuitsluitingsgrond die een rol zal spelen in het euthanasiedebat is het 
ontbreken van de materiële wederrechtelijkheid. Kenmerkend aan dit verweer is dat iemand 
zich erop beroept een strafbaar feit te hebben gepleegd, teneinde een door de wetgever 
beoogd doel beter te beschermen.37 Het ontbreken van de materiële wederrechtelijkheid is 
door de Hoge Raad voor het eerst en tevens voor het laatst geaccepteerd in het 
zogenaamde ‘Huizense veearts-arrest’.38 

                                                      
33 Smidt 1881. Deel 2: 453-454. 
34 Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel werd voorgesteld toe te voegen: “behalve in geval 
van levensgevaar voor de vrouw of de vrucht”. De minister vindt die reserve overbodig:  

Is het ooit bij iemand opgekomen om art. 309 Code Penal van toepassing te achten op den 
chirurgijn die een operatie verricht  of op den Israëlitischen besnijder? Als een letterknecht de 
toepasselijkheid beweerd had op de grond dat in dat artikel, geheel in ’t algemeen, van “faire 
des blessures” sprake is, dan zou de jurist, gedachtig aan het “scire leges, non est verba 
tenerede sed vim ac postestam” zelfs geen antwoord hebben noodig gekeurd. In ’t algemeen 
is de genees-, heel- en verloskundige volkomen gedekt, zoo dikwerf hij handelt naar de 
regelen zijner kunst… Uit niets hoegenaamd is gebleken dat hier te lande de wetgever met 
zijne door hare algemeenheid altijd gebrekkige formules moet tusschen beide treden, hetzij 
om de medici te beschermen tegen de juristen, hetzij om de maatschappij te beschermen 
tegen de medici… . Beter echter schijnt het haar [de reserve, HW] overal weg te laten in ’t 
vertrouwen dat de wet slechts zal worden geïnterpreteerd door rechtsgeleerden die, ook 
zonder wetsvoorschrift, het beginsel erkennen (Smidt 1881. Deel 2: 445-448). 

35 Smidt 1881. Deel 2: 447.  
36 Binnen de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst zijn rond 1906 stemmen 
opgegaan om een nieuw artikel 42a toe te voegen aan het Wetboek van Strafrecht luidende: “Niet 
strafbaar is de geneeskundige, die een feit begaat, dat naar redelijk inzicht is geboden of toegelaten 
door de regelen der geneeskunst” (Van Eyk en Schreve 1915: 30-31). 
37 Remmelink duidt het accepteren van dit verweer aan als “jurisprudentieel, plaatsvervangend 
wetgeven” (Remmelink 1995: 348). 
38 Bij het ‘Huizense veearts-arrest’ handelde het om een veearts die, alhoewel de wet het hem 
verbood, ziek vee in contact bracht met gezond vee met als doel dat laatste tegen de ziekte weerbaar 
te maken. De Hoge Raad oordeelde dat de arts gehandeld had overeenkomstig de eisen van zijn 
beroep (Nederlandse Jurisprudentie 1933: 60-63). In het tweede arrest in deze zaak voegt de Hoge 
Raad daar aan toe: 

Het geval kan zich voordoen dat de wederrechtelijkheid in de delictsomschrijving zelve geen 
uitdrukking heeft gevonden en niettemin geen veroordeling zal kunnen volgen op grond dat 
de onrechtmatigheid des gepleegde handeling in het gegeven geval blijkt te ontbreken en 
derhalve dat het betrokken wetsartikel op de letterlijk onder de delictsomschrijving vallende 
handeling niet van toepassing is (Nederlandse Jurisprudentie 1933: 923). 
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1.2   ANDERE RELEVANTE WETTELIJKE REGELINGEN TEN AANZIEN VAN ARTSEN 

Artsen zullen in het proces van rechtsverandering met betrekking tot euthanasie in 
Nederland een rol gaan spelen van doorslaggevend belang. Daarom is het goed op deze 
plaats iets te zeggen over het meer specifiek juridisch kader waarbinnen zij hun beroep 
uitoefenen. 
 
In 1864 is het medische handelen in Nederland geregeld in de Wet Uitoefening 
Geneeskunst.39 In artikel 1 van deze wet wordt de uitoefening van de geneeskunst – het 
beroepsmatig verlenen van genees-, heel- of verloskundigen raad of bijstand - alleen 
geoorloofd verklaard aan degenen, aan wie de bevoegdheid daartoe volgens de wet is 
toegekend.40 In de wet is onder andere geregeld dat de titel ‘arts’ alleen toekomt aan hen 
die voldaan hebben aan het artsenexamen. In artikel 9 van de wet wordt gesteld dat artsen 
de enigen zijn die recepten mogen uitschrijven. 
 
Artikel 5 van de Wet Uitoefening Geneeskunst handelt over de verklaring van overlijden:  
 

Geneeskundigen onderteekenen bij het overlijden van elk hunner lijders ten 
behoeven van den ambtenaar van den burgerlijke stand eene verklaring van dit 
overlijden, en doen daarbij naar hunne overtuiging, doch met inachtneming van 
den door hen afgelegde eed of belofte van geheimhouding, zoo nauwkeurig 
mogelijke opgave van de oorzaak van den dood.41  

 
In artikel 4 van de Begrafeniswet van 186942 blijkt deze verklaring van overlijden een 
vereiste voor toestemming tot het begraven van een lijk. Artikel 4 luidt:  
 

   Geene begraving geschiedt zonder schriftelijk verlof van den ambtenaar van den 
burgerlijke stand…. Bij het vragen van verlof wordt overgelegd de schriftelijke 
verklaring van den geneeskundige die den dood heeft geconstateerd, bedoeld in 
art. 5 der wet van 1 junij 1865 (Staatsblad no. 60). Ontbreekt zoodanige 
verklaring, dan wordt de doodschouw verrigt en de verklaring afgegeven door een 
geneeskundige, jaarlijks door burgemeester en wethouders daartoe aan te wijzen 
en te beëdigen…43 

 
In de verklaring geeft de arts niet alleen aan dat de patiënt overleden is maar ook wat 
volgens hem de oorzaak van het overlijden was. In artikel 5 van de Begrafeniswet wordt 
gesteld  dat wanneer er tekenen of aanduidingen van een ‘geweldigen dood’44 aanwezig 
zijn, of andere omstandigheden een dergelijke dood doen vermoeden, de begraving niet 
geschiedt dan nadat het lijk gerechtelijk is geschouwd en de officier van justitie of de 
rechter-commissaris schriftelijke toestemming heeft gegeven.45 
 
                                                      
39 Staatsblad 1865, nr. 60: 3. In de jaren negentig van de twintigste eeuw zal deze wet gewijzigd 
worden in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Ministerie van VWS 1995). 
40 Staatsblad 1865, nr. 60: 1. 
41 Staatsblad 1865, nr. 60: 2. 
42 Staatsblad 1869, nr. 65. De Begrafeniswet is later omgedoopt in Wet op de Lijkbezorging. 
43 Staatsblad 1869, nr. 65: 4. 
44 Volgens Wijnveldt verstaat men onder een ‘geweldigen dood’: “elke dood, die niet het gevolg is 
van de ziekte of de physieke gesteldheid van den overledene, maar door ‘geweld’ is veroorzaakt, 
onverschillig of iemand het zich zelf aangedaan heeft, dan wel van een ander ondergaan heeft” 
(Wijnveldt 1928): 40. 
45 Staatsblad 1869, nr. 65: 4. 
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Deze artikelen moeten gelezen worden in samenhang met het eerder vermelde artikel 228 
van het Wetboek van Strafrecht: “De arts of verloskundige die opzettelijk een valse 
verklaring afgeeft nopens… een oorzaak van overlijden… wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie”.  
 
In de jaren vijftig van de twintigste eeuw is de verklaring van overlijden opnieuw onderwerp 
van wetgevingsdebat geworden. De commissie Van Erp Taalman Kip beveelt een nieuw 
systeem aan – dat ook wordt aangenomen - waarbij de behandelend arts alleen dan een 
verklaring van overlijden afgeeft, wanneer hij ervan overtuigd is dat er sprake is geweest 
van een ‘natuurlijke dood’. Als hij daarvan niet overtuigd is, geeft hij de verklaring niet af. 
Een voordeel van dit nieuwe systeem, vanuit het oogpunt van het beroepsgeheim, is dat de 
arts niet meer de doodsoorzaak hoeft te vermelden. De doodsoorzaak dient echter wel 
vermeld te worden op een tweede formulier dat uitsluitend bedoeld is voor statistische 
verwerking (het zogenaamde ‘doodsbriefje-B’). Blijkens de Memorie van Toelichting  valt 
onder de natuurlijke dood ieder overlijden ten gevolge van spontane ziekte of ouderdom. 
Als een niet-natuurlijke dood wordt beschouwd: “elk overlijden door opzet of door schuld 
van derden, doch ook zelfmoord, al mocht die het natuurlijk gevolg van een zielsziekte zijn, 
alsmede het sterven tengevolge van een ongeval of uiterlijk geweld, ook wanneer dit niet 
door menselijke schuld is veroorzaakt.”46 
 
Ten slotte is het nog van belang om iets te vermelden over het medisch tuchtrecht. In 1928 
is een Medische Tuchtwet tot stand gekomen.47 Deze regeling verving de interne 
rechtspraak die de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst – de 
Nederlandse artsenvereniging –  in 1903 had ingevoerd. Interne rechtspraak werd niet als 
voldoende ervaren omdat niet alle artsen lid waren van de NMBG en de ergste straf die de 
organisatie kon uitspreken een royement van de vereniging was, en omdat medici belangen 
kunnen schaden die publiekrechtelijke bescherming verdienen. 
 
Volgens de Medische Tuchtwet kan een geneeskundige zich schuldig maken aan drie 
handelingen die tuchtrechtelijke maatregelen verlangen: hij kan het vertrouwen in de stand 
der geneeskundigen ondermijnen; hij kan zich schuldig maken aan nalatigheid, waardoor 
ernstige schade ontstaat voor de hulpvragende persoon; en hij kan blijk geven van grove 
onkunde. Wanneer een geneeskundige zich aan een dergelijk handelen schuldig maakt, kan 
hij de volgende maatregelen krijgen opgelegd: waarschuwing; berisping; oplegging van een 
geldboete van ten hoogste tienduizend gulden; schorsing; en ontzegging van de 
bevoegdheid geneeskunst uit te oefenen.48 
 

1.3   MEDISCHE ETHIEK 

De belangrijke rol die artsen gaan spelen in het proces van rechtsverandering met 
betrekking tot euthanasie rechtvaardigt enige aandacht voor de vooroorlogse medische 
ethiek. Artsen oriënteerden zich in die tijd op de stelregels die toegeschreven worden aan 
Hippocrates en op algemene ethiek die voor de overgrote meerderheid van de artsen in 
Nederland gebaseerd was op christelijk geloof. Aan de sporadische medisch-ethische 
publicaties, die raken aan het probleem van de levensbekorting besteed ik in deze paragraaf 
aandacht.  
 
                                                      
46 Handelingen Tweede Kamer 1951-1952, Bijlagen, 2410 nr. 3: 7. 
47 Van der Mijn 1978: 640. 
48 Staatsblad 1928, nr. 222: 1-3. 
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Een vroege publicatie is van de hand van de arts Pinkhof. Hij geeft naar aanleiding van 
publicaties in de Verenigde Staten en Engeland, een korte weergave van de discussie over 
‘euthanasie’ elders in de wereld. 49 Pinkhof lijkt de – afwijzende  - mening van de Franse arts 
Maréchal die hij uitgebreid citeert, te delen: 

 
    Wien zou het recht moeten worden toegekend, om het doodvonnis te vellen? Een 

rechtbank van hoogstaande geneeskundigen? En deze zoud dan den zieke moeten 
ondervragen, onderzoeken. En hij, de beschuldigde, zou weten dat de rechtbank 
slechts tusschen doodvonnis en vrijspraak de keuze zou hebben. Wie zou de 
aanklacht indienen? De zieke, of de familie, of de ‘gemeenschap’? Of zou de 
instemming van alle drie worden vereischt? En als die hoogstaande 
geneeskundigen eens zouden dwalen? De zieke, zegt Maréchal heeft het 
doodvonnis niet noodig: zijn lijden kan worden verzacht zonder het leven te 
verkorten. En overbodig is zijn bestaan niet, menige zieke sticht door zijn 
voorbeeld van lijdensmoed meer nut dan vele anderen.50 

 
De arts Van Balen acht het in 1923 zinvol om de medische plichtenleer uit het 
standaardwerk van Hufeland nog eens weer te geven.51 Als algemene stelregel voor de 
verplichtingen jegens de patiënt geldt volgens de auteur: “Rigt al uw handelingen zóó in, 
dat daardoor het hoogste doel van uw beroep, behoud des levens, herstelling der 
gezondheid, en verzachting van het lijden van anderen, zoo veel mogelijk bereikt wordt.”52 
Of anders geformuleerd: “Het leven der menschen te behouden en zoo mogelijk te 
verlengen, is het hoogste doel der Geneeskunde, en iedere geneesheer heeft gezworen, 
niets te doen, waardoor het leven van eene mensch kan verkort worden.”53 De auteur 
citeert Hufeland: 
  

   Wanneer een lijder door ongeneeselijke kwalen gepijnigd wordt, wanneer hij 
zichzelve den dood toewenscht, … , hoe ligt kan dan zelfs in de ziel des braven 
mans de gedachte oprijzen: zoude het niet geoorloofd zijn, ja zelfs pligt om dien 
ellendige een weinig vroeger van zijnen zwaren last te bevrijden, of het leven der 
vrucht aan het welzijn der moeder op te offeren? – Hoe veel doorschijnends deze 
redeneering voor zich heeft, hoe zeer zij ook door den taal van het hart kan 
ondersteund worden, is zij toch valsch, en eene daarop gegronde handelwijze 

                                                      
49 Anders dan in Nederland zijn met name in Duitsland en Engeland tussen 1870 en 1840 debatten 
gevoerd over ‘euthanasie’. Incidenteel, zoals in het geval van Pinkhof, zijn er aanwijzingen dat deze 
debatten ook in Nederland bekend zijn. 
50 Pinkhof 1904: 1479-1480. 
51 De morele regels waaraan artsen zich moeten houden worden in C.W. Hufeland, Enchiridion 
Medicum. Handleiding voor de geneeskundige praktijk (Amsterdam 1841, vertaling van het 
oorspronkelijke Duitse werk uit 1836 door H.H. Hageman jr.) beschreven in de laatste 25 pagina’s van 
twee duimdikke boeken over diagnostiek van en remedie voor kwalen. 
52 Van Balen 1923-1924: 170. 
53 Van Balen 1923-1924: 176. De auteur doelt hier op de ‘Eed van Hippocrates’: “Ik zweer…. De 
geneeskundige behandeling zal ik aanwenden ten nutte der zieken naar mijn vermogen en oordeel; ván 
hen houden wat ten verderve of tot letsel kan zijn. Ik zal aan niemand, ook niet op zijn verzoek, enig 
dodelijk geneesmiddel toedienen, noch mij lenen tot enig advies van die aard…” (Dupuis 1994: 11). De 
Nederlandse artseneed van 1878 luidt echter anders: “Ik zweer (beloof), dat ik de genees-, heel-, en 
verlos- (….) kunst volgens de daarop wettelijke vastgestelde bepalingen naar mijn beste weten en 
vermogen zal uitoefenen en dat ik aan niemand zal openbaren wat in die uitoefening als geheim mij is 
toevertrouwd of ter mijner kennis is gekomen, tenzij mijne verklaring als getuige of deskundige in 
regten gevorderd of ik anderszins tot het geven van mededeeling door de wet verpligt worde” (Artikel 
21 van de Wet houdende Regeling der Voorwaarden tot Verkrijging der Bevoegdheid van Arts, 
Tandmeester, Apotheker, Vroedvrouw en Apotheker-bediende, Staatsblad, 1878, nr. 222: 8).  
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zoude in den hoogsten graad onregtvaardig en strafbaar zijn. Zij neemt het 
wezenlijke des geneesheers geheel weg. Hij moet en mag niets anders doen, dan 
leven behouden, …54 

 
De auteurs van een boek over opium en morfine vinden op een ander punt aansluiting bij 
Hufeland. Zij halen met instemming het volgende citaat aan: 
 

   Wie zou geneesheer willen zijn zonder opium? Hoeveel zieken heeft dit 
medicament niet aan de wanhoop ontrukt? Want wat het meest merkwaardige is in 
zijn werking, is, dat het zich niet bepaalt tot het doen verdwijnen van lichamelijke 
pijnen, maar dat het kracht geeft aan de ziel, haar opbeurt en rust geeft. Een der 
kostbaarste gevolgen van deze bedarende eigenschap bestaat daarin, dat de dood 
zachter wordt in moeilijke gevallen, dat het de euthanasie verschaft, die ook dan 
nog een heilige plicht is voor den geneesheer en zijn schoonste zegepraal, wanneer 
hij de banden van het leven niet meer kan vasthouden…55 

 
De auteurs menen dat het ontzeggen van morfine aan ernstig lijdende stervenden een 
wreedheid is tegenover patiënt en familie. “Het bevorderen van een zachten dood, als dit 
geschieden kan zonder het leven in gevaar te brengen, de euthanasie in dezen zin opgevat, 
schijnt mij voor den geneesheer een niet te betwijfelen plicht”. Een einde maken aan het 
leven van een iemand die ongeneeslijk ziek is en ondraaglijk lijdt – volgens de auteurs ook 
wel aangeduid met ‘euthanasie’ – achten zij daarentegen “bij onze moraal en den 
tegenwoordige stand der geneeskundige wetenschap zelfs niet voor bespreking vatbaar”.56 
 
Een artikel van de katholieke arts Van de Loo is een van de bronnen waarop de auteurs van 
het boek over morfine zich baseren bij het bepalen van de heersende moraal. Van de Loo 
meent dat rechtstreeks doden – een middel toedienen met als doel de dood te verhaasten – 
door God verboden is.  
 

   Het doet er ook niets toe, of de zieke zelf er om vraagt, want evenzeer als de zieke 
het recht mist over eigen leven te beschikken en rechtstreeks het einde daarvan te 
verhaasten, wijl God alleen Heer en Meester is over ons leven, evenzeer mist de 
dokter het recht den zieke daartoe de middelen te verschaffen.57 

 
Bewustzijnsberoving door middel van pijnbestrijding mag, volgens Van de Loo, als de zieke 
zijn geestelijke en materiële zaken op orde heeft. Een voorwaarde die hij daarbij stelt is dat 
de zieke ermee instemt. Een eventuele bekorting van het leven is acceptabel als niet gewild 
neveneffect van de pijnbestrijding.58 
 
De gereformeerde arts - later hoogleraar - Lindeboom maakt een onderscheid tussen 
‘natuurlijke’ en ‘kunstmatige euthanasie’. Van ‘natuurlijke euthanasie’ spreekt hij wanneer de 
dood wordt ondergaan als een vanzelfsprekendheid. Omdat deze dood maar zelden 
voorkomt kan de moderne mens die in alles zekerheid eist, zich niet tevreden stellen met 
deze ‘natuurlijke euthanasie’, aldus Lindeboom. De moderne mens roept om een, zo nodig 
‘kunstmatige euthanasie’, die hem een veilige aftocht verzekert. Twee psychologische 

                                                      
54 Van Balen 1923: 176; Hufeland 1841. Deel 2: 414. 
55 Bijlsma e.a 1925: 50; Hufeland 1841. Deel 2: 359. 
56 Bijlsma e.a. 1925: 50.   
57 Van de Loo 1923: 141. 
58 Van de Loo 1923: 145-155. Van de Loo baseert zich hierbij op de geneeskundige plichtenleer van 
de Belgische professor in de zedenleer Salsmans. 
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wortels liggen, volgens Lindeboom, ten grondslag aan ‘euthanasie’: angst om in duldeloze 
pijnen te moeten sterven en medelijden dat het onzegbaar zware lijden van anderen niet 
kan aanzien en vraagt om dit te verhelpen en te voorkomen. De wens tot ‘euthanasie’ kan in 
het verlengde hiervan, twee vormen aannemen: recht op de dood voor wie het leven te 
pijnlijk is geworden en verzachting van lijden. 59 
 
Lindeboom wijst - zowel als christen als in zijn hoedanigheid van arts - actieve directe 
levensbeëindiging af. Artsen voelen, volgens Lindeboom, instinctief aan dat de waardigheid 
van hun ambt in gevaar komt, wanneer zij een vrijere opvatting huldigen op dit punt. Zij 
willen als bestrijders van de dood geen enkele concessie doen. Bovendien zijn artsen zich 
bewust van de beperktheid van hun kennen en in het bijzonder van de feilbaarheid van hun 
prognose en diagnose. ‘Euthanasie’ in de vorm van pijnbestrijding is in Lindebooms optiek 
wel toelaatbaar. Hij maakt er gewag van dat sommige mensen morfine weigeren, omdat ze 
– op religieuze gronden – menen, dat ze het sterven bewust mee moeten maken. 
Lindeboom denkt dat in veel gevallen de pijn adequaat bestreden kan worden zonder 
bewustzijnsbeneveling. Het argument geen morfine te geven omdat mensen er verslaafd 
aan raken, wijst Lindeboom bij stervenden van de hand. ‘Passieve euthanasie’, in de 
betekenis van het zich onthouden van elke nodeloze therapeutische ingreep als alle hoop 
vervlogen is, acht Lindeboom eveneens toelaatbaar. 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat uit publicaties blijkt dat de term ‘euthanasie’ in de 
vooroorlogse medisch-ethische literatuur gebruikt wordt in vier verschillende betekenissen: 
de dood als een vanzelfsprekend ondergaan van het sterven; de dood als een gewild gevolg 
van een actief ingrijpen; de dood als neveneffect van pijnbestrijding, zoals het gebruik van 
opiaten; en de dood als gevolg van het nalaten van medisch ingrijpen. De dood als een 
gewild gevolg van een actief ingrijpen wordt door alle auteurs afgewezen. Over het 
toepassen van deze vorm van ‘euthanasie’ door artsen in Nederland is nagenoeg niets 
bekend. Een aanwijzing dat artsen daartoe soms wel overgingen is het feit dat Menno ter 
Braak bij zijn zelfdoding geholpen is door zijn broer, een arts.60  
 
Een onderwerp dat nauw gerelateerd is aan levensbekortend handelen door artsen betreft 
de vraag of de ten dode opgeschreven zieke de waarheid omtrent zijn toekomst moet 
worden onthuld. Lindeboom meent dat men vroeger dacht dat het wreed was om dat te 
doen en dat de mededeling de kwaal zou doen verergeren.61 Voor christenen staat daar 
tegenover dat het beter zou zijn als ze gewaarschuwd het laatste oordeel tegemoet gaan en 
dat men daarom samenwerking tussen arts en geestelijke in deze kwestie mag verwachten. 
Lindeboom is van mening dat katholieken het in deze gemakkelijker hebben. Zij geraken op 
de hoogte van hun naderende einde doordat de priester hen het laatste oliesel komt 
brengen. In Lindebooms optiek is een priester meer geschikt om iemand op de dood voor te 
bereiden dan een arts.62 
 

                                                      
59 Lindeboom 1931: 205-230. Ook Lindeboom geeft er blijk van op de hoogte te zijn van de discussie 
over ‘euthanasie’ elders in de wereld. 
60 Hanssen 2001: 562.  
61 Van Balen schrijft – zich baserend op Hufeland – dat de arts er alles aan moet doen om de zieke 
niet de hoop en de moed te doen verliezen. Daarom is het verkeerd als de arts de zieke het gevaar of 
de dood aankondigt. Hufeland vervolgde in zijn boek: “Mij zijn twee gevallen bekend, waar twee 
voortreffelijke geneesheren zich door dringend bidden des lijders lieten bewegen, om hun de 
ongeneeslijkheid hunner kwalen te openbaren, het onmiddelijk gevolg was, dat beide lijders zich om 
het leven bragten.” (Van Balen 1923: 177; Hufeland 1841. Deel 2: 415). 
62 Lindeboom 1931: 218-219. 
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In 1936 brengt de NMBG een boekje uit waarin de medisch-ethische regels voor artsen uit 
de doeken wordt gedaan. Dat de medische ethiek voornamelijk gericht is op uiterlijkheden 
van de praktijkvoering – zoals reclame maken – en collegiale verhoudingen blijkt uit het feit 
dat slechts twee hoofdstukken over andere zaken gaan. Het ene hoofdstuk handelt over het 
beroepsgeheim en het andere bespreekt een aantal facetten van verschillende godsdiensten 
waar artsen mee te maken kunnen krijgen.63 De verhouding tussen arts en patiënt komt in 
deze twee hoofdstukken slechts incidenteel aan de orde. Het betreft een passage die 
handelt over de oprechtheid van de arts tegenover de patiënt en een andere passage 
waarin de vraag gesteld wordt of toestemming van de patiënt voor een operatie 
noodzakelijk is. Wat dit laatste betreft acht men het verstandig zich vóór een operatie van 
de toestemming van de patiënt te verzekeren.64 De passage over de oprechtheid van de arts 
blijft tot in de jaren zeventig regelmatig aangehaald:  
 

   De patiënt heeft tot zekere grens het recht te weten wat hem deert. ... Maar er ligt 
in dit opzicht een zeer groote moeilijkheid. Oprechtheid is een groote deugd voor 
den medicus, maar impliceert dit dat hij steeds de volle waarheid verplicht is te 
zeggen? Moet hij zijn patiënt deelgenoot maken van de sombere vooruitzichten die 
zich aan zijn geestesoog vertoonen? Zeker niet. Allereerst kan hij zich vergissen... 
Maar verder: hij zou zijn patiënt onberekenbare schade berokkenen, als hij hem de 
hoop ontnam... De arts heeft tot taak het leven te verdedigen, de pleitbezorger 
van dat leven te zijn… Maar bij zeer velen komt de tijd dat zij besef krijgen van den 
werkelijke stand van zaken. Voelt de medicus dat de patiënt wil weten, dat hij 
helder en klaar den toestand onder de oogen wil zien, dan ligt in een volkomen 
negeeren van het dreigend gevaar iets onzuivers, iets onwaardigs... Over het 
algemeen moet men niet te snel ongunstige vooruitzichten kenbaar maken. Ook 
sterke karakters, ook overgegeven naturen, valt het moeilijk langen tijd den dood 
in het aangezicht te staren...  65 

 
 

                                                      
63 Hierbij kan gedacht worden aan de noodzaak tot doop bij een stervende pasgeborene van rooms-
katholieke ouders en aan het achterwege laten van besnijdenis bij een joodse baby in een familie met 
haemofilie.  
64 Colenbrander, Fehmers en Hammes 1936: 34. Het is opvallend hoe gering de rol is die het recht 
speelt in publicaties als deze. Natuurlijk kan men er wat betreft het beroepsgeheim niet omheen maar 
voor de rest is het recht afwezig. Een voorbeeld is te vinden ten aanzien van de abortus ten behoeve 
van het behoud van het leven van de moeder. De auteurs gaan in op het verbod dat op een dergelijk 
handelen rust binnen de katholieke kerk maar de vraag of de arts hier mogelijk in aanraking komt met 
het strafrecht komt niet aan de orde. 
65 Colenbrander e.a. 1936: 17-18. In een noot wordt hieraan een passage toegevoegd die lijkt op de 
waarschuwing van Hufeland:  

Dr. Pinkhof vermeldt een aardig geval dat zich in Amsterdam voordeed. Een arts, die een 
hoogleraar consulteerde voor een ernstige hartaandoening drong op onbewimpelde 
mededeeling der diagnose aan. Bij uitzondering voldeed de professor aan dit verzoek. Het 
gevolg was, ook bij dezen man, die meende daar wel tegen te kunnen, volkomen 
ineenstorting van arbeidvermogen en levenskrachten. De hoogleeraar heeft toen een broer 
van den collega overreed dezen aan te raden een Leidschen professor te raadplegen. Tot 
dezen richtte hij schriftelijk het verzoek den patiënt te zeggen dat zijn eigen diagnose onjuist 
was. De psychologische uitwerking heeft beantwoord aan de verwachting (Colenbrander e.a. 
1936: 143). 



 1 Vooraf 
 

  17 
 
 
 
 
 
 
hoofdstuk1af 

 

1.4  OVERIG MATERIAAL OMTRENT EUTHANASIE EN HULP BIJ ZELFDODING 

ALS ‘EUTHANASIE’ AANGEMERKTE RECHTSZAKEN 

Tussen 1886 en 1945 zijn er, voorzover wij weten, vier rechtszaken geweest waarin sprake 
is geweest van overtredingen van artikel 293 of 294 van het Wetboek van Strafrecht.66 
 
Het eerste geval deed zich voor in 1908 in Amsterdam. Het betrof een stuurman die zijn 
verloofde op haar verzoek met een pistool neerschoot, maar niet dodelijk trof. Wegens 
poging tot levensberoving op verzoek, werd hij veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf.  
Twee jaar later veroordeelde de rechtbank in Amsterdam een 21-jarige magazijnbediende 
die zijn 17-jarige vriendin – naar zijn zeggen, op haar verzoek – met revolverschoten om het 
leven bracht. De man werd veroordeeld wegens moord. De rechters vonden artikel 293 niet 
van toepassing, omdat het niet ging om een uitdrukkelijk en ernstig verlangen. In 1944 
vernietigde de Hoge Raad een arrest van het Amsterdamse Gerechtshof betreffende een 
kantoorbediende die zijn zwangere vriendin had gewurgd. De man was veroordeeld wegens 
doodslag en ging in beroep omdat rechtbank en hof niet ingegaan waren op zijn verweer 
dat hij handelde op verzoek van het meisje. Het meisje wilde geen abortus maar wilde ook 
haar ouders niet te schande maken. De Hoge Raad vernietigde het arrest en verwees de 
zaak naar het Gerechtshof Den Haag.67 
 
Verder is bekend dat de schrijver Hein Boeken (1861- 1933) terechtgestaan heeft voor hulp 
bij zelfmoord. Het echtpaar Boeken verloor zijn zoontje en bleef kinderloos achter. Mevrouw 
Boeken werd daardoor psychisch ziek en vroeg haar man haar te doden wanneer ze nog 
eens in een crisis zou geraken. Hij zei haar dat toe. Een vriendin van het echtpaar, de 
auteur Salomons, schrijft in haar herinneringen: 
 

   Er kwam een nacht, waarin hij wist, dat de waanzin weer over haar kwam. Hij gaf 
haar een dosis slaappoeders, die naar hij meende dodelijk zou zijn. Maar zij kwam 
weer bij. Nogeens kreeg hij de kans, alles ongedaan te maken. Maar ze zou bitter 
moeten lijden en hij had het beloofd. Pas in den ochtend lag ze stil en plechtig. 
“Bevrijd”, dacht hij extatisch en ging onmiddelijk door de stille straten naar het 
politiebureau om zich aan te geven.68 

EEN VOORSTANDER EN EEN TEGENSTANDER AAN HET WOORD  

In de periode tussen de totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht in 1886 en 1945 
verscheen er slechts zeer incidenteel een publicatie over levensbeëindiging. Naast de 
medisch-ethische publicaties die in de vorige paragraaf zijn besproken is dat een brochure 
van de publicist Greeve en een aantal publicaties van een katholieke priester, de 
rechtsfilosoof Bender. 
 
Van de hand van Greeve verscheen in 1923 een boekje met als titel Zelfmoord (met ideeën 
betreffende eene wettelijke regeling). Greeve, die de term ‘zelfdoding’ prefereert boven 
‘zelfmoord’, is van mening dat niet iedere vorm van zelfdoding als verwerpelijk moet worden 

                                                      
66 Voor de eerste drie zaken zie Herbergs 1984: 151. 
67 Nederlandse Jurisprudentie 1944, nr. 314.  
68 Salomons 1957: 13-14. Hein Boeken werd vanwege de psychische ontreddering waarin hij zich op 
het moment van de daad bevond, ontslagen van rechtsvervolging (Charité (red) 1985: 40). 
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beschouwd. In Greeves optiek moet als grondregel van individuele vrijheid gelden, dat in 
een samenleving slechts dat verboden moet zijn, wat een algemeen belang schaadt.69  
 
Greeve, die zich in positieve termen over de doktershulp bij de dood van zijn moeder 
uitlaat70,  meent dat het “de naastliggende plicht van den staat is … het scheiden uit het 
leven niet te verzwaren, maar integendeel zoveel mogelijk te verzachten”.71 Hij komt dan 
ook met een ‘Ontwerp van wet, betreffende hulpverleening aan persoonen, die wegens 
ziekten of lichaamsgebreken uit het leven wenschen te scheiden’. In dit ontwerp stelt 
Greeve hulp van rijkswege voor aan personen die dood willen vanwege hun ziekte of 
gebrek. Eisen die hij bij die hulp stelt zijn: een – liefst schriftelijk – verzoek; een toetsing 
vooraf van de situatie, met name wat betreft de mate van ziekzijn. Het verplichte karakter 
van de hulp wordt ingegeven door de mate van ziek zijn van de patiënt. Het toe te passen 
middel wordt gekozen door een daartoe aangewezen arts, samen met de behandelend arts. 
Greeve meent dat de aangewezen arts het middel moet toedienen en dat hij bij de patiënt 
moet blijven totdat de dood is ingetreden.72 Greeve sluit zijn boekje af met de wens dat er 
een “vereeniging ter propagandeering” van hetgeen in het wetsontwerp wordt voorgesteld, 
wordt opgericht. 
 
Bender is een tegenstander van levensbeëindiging ongeacht of dit op verzoek plaatsvindt. 
Hij heeft rond 1938 vier boeken geschreven met als thema: Gij zult niet doden.73 Bender 
meent dat het recht op leven een natuurrecht is. Het recht op leven komt de mens 
voorafgaand aan elk staatsverband toe. Alleen het feit dat de mens leeft, is al voldoende om 
hem ook recht op leven te geven. Als de mens zijn plicht doet, kan de staat en het 
staatsgezag hem het recht op leven niet ontnemen. En, in de woorden van Bender: “als zij 
die bevoegdheid niet hebben, kunnen zij die bevoegdheid ook niet aan anderen verleenen, 
b.v. aan de politie, aan legeraanvoerders, aan geneesheeren, enz.”.74 Uit de stelling dat het 
leven de mens toekomt krachtens de natuurwet, vloeit, volgens Bender, voort dat het recht 
op het leven een onvervreemdbaar recht is.75 
 
Bender omschrijft ‘doden’ als “aan het menschelijke lichaam die natuurlijke factoren, die 
gesteltenissen ontnemen, die uit den aard van de zaak noodzakelijk zijn, opdat de ziel in het 
lichaam blijve.”76 Bender maakt een onderscheid tussen direct en indirect doden. Direct 
doden bestaat in twee vormen: een handeling verrichten met de bedoeling het leven te 
ontnemen, en een uit zijn aard dodelijke handeling verrichten die gebruikt wordt als middel 
om een ander doel te bereiken. Het voorbeeld dat Bender noemt bij de laatste vorm is het 

                                                      
69 Greeve 1923 : 34. 
70 Zij leed aan een ongeneeslijke kanker en vroeg haar huisarts een einde aan haar leven te maken:  

Haar toestand kon slechts door verdoovende middelen nog eenigermate dragelijk worden 
gemaakt. De arts schijnt de dosis er van steeds te hebben vergroot. Eens moet hij aan 
moeder hebben gezegd, dat ze slechts één pil of poeder er van tegelijk mocht nemen, en 
alleen op den gezetten tijd, want dat er anders gevaar bij was. Niettemin liet hij bij ’t 
weggaan ’t volle doosje of fleschje op ’t bedtafeltje staan. Den volgenden dag was moeder 
dood en ’t doosje leeg (Greeve 1923: 53). 

71 Greeve 1923: 55. 
72 Greeve 1923: 56- 59. 
73 Deel I Levensrecht–dooden–euthanasie–vruchtafdrijving (Hilversum 1937); Deel II Zelfverdediging- 
doodstraf-oorlog en opstand (Hilversum 1938); Deel III Levensplicht en zelfmoord: Gevaren vermijden–
verhaasten van den dood–duel (Hilversum 1938); Deel IV Verminken en onvruchtbaar maken 
(Hilversum 1939). 
74 Bender 1937: 25. 
75 Bender 1937: 25-26. 
76 Bender 1937: 39. 
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geven van zwaar vergif om de pijn te bestrijden. De overeenkomst tussen beide vormen is 
dat doden het onmiddellijke voorwerp van de wil is.  
 
Daarnaast zijn er daden, aldus Bender, die op zich niet identiek met doden zijn en dus ook 
niet uit zijn aard de dood van een ander tengevolge hebben. De dood kan in deze gevallen 
wel een kwaad gevolg zijn. Indirect doden kan, volgens Bender, mogelijkerwijs geoorloofd 
zijn als aan de volgende vereisten is voldaan: men heeft alleen een goed gevolg 
nagestreefd; de daad in zichzelf is geen zedelijk kwaad; het goede gevolg komt niet voort 
uit het kwade gevolg en het goede gevolg weegt op tegen het kwade gevolg.77 Op deze 
wijze kan pijnbestrijding met als neveneffect de verhaasting van de dood, gerechtvaardigd 
zijn.78 
 
Bender beschouwt de lengte van het leven op zich niet als van het allergrootste belang. Het 
leven is voor de mens geen doel maar middel. De goedheid en volmaaktheid van het leven 
wordt voor een niet gering deel bepaald door het peil van het leven. Duur en hoedanigheid 
hangen samen en ze kunnen elkaar ook min of meer in de weg staan. Als dat het geval is 
kan het gerechtvaardigd zijn de duur van het leven niet boven alles te stellen. Met andere 
woorden: niet elk middel dat de levensduur kan verlengen, moet ingezet worden. Van 
behandeling kan worden afgezien, als kwaliteit en kwantiteit niet meer samen opgaan.79 
Bender maakt wat betreft middelen die gebruikt kunnen worden, een onderscheid tussen 
gewone en buitengewone middelen. 80 Een mens is verplicht de gewone middelen aan te 
wenden, maar hij is niet verplicht de buitengewone middelen in te zetten. Het nalaten van 
een handeling die een noodzakelijke levenswerking betreft, zoals eten en drinken, is een 
vorm van rechtstreeks doden en dus ontoelaatbaar.81 
 
Bender omschrijft ‘euthanasie’ als “de toepassing van medische (of soms ook andere) 
middelen, om een bepaald persoon, wiens leven geen waarde meer heeft omdat het hem 
niets dan ellende brengt, een zachten dood te bezorgen.”82 Iemand een zachte dood 
bezorgen kan op twee manieren geschieden. De eerste is het bestrijden van pijn zonder dat 
de patiënt sterft ten gevolge van de pijnbestrijding. De dood van de patiënt is het gevolg 
van de ziekte of het gebrek waaraan hij ook gestorven zou zijn als de dokter niet had 
ingegrepen. De tweede manier is iemand bevrijden van de pijn of andere ellende door te 
doden. Deze manier noemt Bender “euthanasie in den strikten zin van het woord”.83  
 
‘Euthanasie’ in de laatste betekenis moet, volgens Bender, altijd en zonder enige 
uitzondering verworpen worden, omdat het hier doden betreft en dus een schending van 
het recht op leven. Instemming of verzoek brengt daar geen verandering in want het recht 
op leven kan en mag immers niet afgestaan worden.84 Ook medelijden vormt geen 
rechtvaardiging voor ‘euthanasie’.85 Naast de verwerping van de ‘euthanasie’ op basis van 
het argument dat het recht van leven een natuurrecht is noemt Bender nog drie andere 

                                                      
77 Bender 1937: 29-32. Ook wel aangeduid als ‘de doctrine van het dubbele effect’. 
78 Bender 1937: 70. 
79 Bender 1938 (III): 114-115. 
80 Bender 1938 (III): 109. Een buitengewoon middel omschrijft hij als een middel dat in ernstige 
mate bezwaarlijk is voor degene die het moet aanwenden omdat het in ernstige mate in strijd is met 
het goede leven waartoe de mens bestemd is. Het middel vermindert in ernstige mate het peil van het 
leven, het levensgeluk, de levensvolmaaktheid (Bender 1938 (III): 119). 
81 Bender 1938 (III): 72-74. 
82 Bender 1937: 65. 
83 Bender 1937: 65. 
84 Bender 1937: 67. 
85 Bender 1937: 66 
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argumenten tegen ‘euthanasie’: de praktijk van de ‘euthanasie’ geeft het vertrouwen van de 
mensen in de artsen een gevoelige knak; de arts kan zich vergissen omtrent de diagnose en 
prognose; het verzoek van iemand, die zware pijnen te verduren heeft, is geen voldoende 
grond om aan te nemen, dat die persoon dan ernstig verlangt om van het leven beroofd te 
worden.86 
 
Bender merkt op dat men spreekt over het recht op de dood, dat aan ongelukkige mensen 
zou toekomen. Dit ‘recht op de dood’ zou betekenen dat mensen het recht hebben om 
zichzelf te doden en van anderen, bijvoorbeeld artsen, te eisen, dat zij de dood toebrengen 
door een inspuiting of een ander geneeskundig middel.87 Deze opvatting wordt zijn inziens 
afdoend weerlegd, door te wijzen op de intrinsiek zedelijke slechtheid van zelfmoord en 
‘euthanasie’.88 De in Nederland bestaande artikelen 293 en 294 moeten in zijn optie dan ook 
gehandhaafd blijven.89 
 

TER AFSLUITING 

In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan juridische aspecten die van belang zijn voor het  
levensbeëindigend handelen door artsen, en is een schets gegeven van medisch-ethische 
opvattingen daaromtrent. Een aantal zaken vallen op. Ten eerste speelt het recht, alhoewel 
levensbeëindigend handelen al dan niet op verzoek en zowel in de vorm van een handelen 
als van een nalaten, strafbaar zijn gesteld, amper een rol in de medische discussies. Aan de 
andere kant kan gesteld worden dat wetgever en rechtsgeleerden bij de opstelling van het 
Wetboek van Strafrecht ook nauwelijks aan dokters hebben gedacht. Ten tweede valt op 
dat publicaties van artsen over levensbeëindigend handelen in de tijd voor 1945 in 
Nederland – anders dan bijvoorbeeld in Engeland en Duitsland - nauwelijks te vinden zijn. 
Actief levensbeëindigend handelen door dokters wordt door geen van de genoemde artsen 
gebillijkt. Ten derde is het opvallend dat de bronnen voor medische ethiek oud zijn en dat er 
geen behoefte lijkt te zijn aan nieuwere opvattingen. Het lijkt met name de door 
pijnbestrijding bespoedigde dood te zijn die rechtvaardiging behoeft,  een thema overigens 
dat na 1945 opnieuw opgepakt wordt. Het nalaten van medisch handelen waardoor de dood 
bespoedigd wordt, dat later onderwerp van debat zal worden, speelt amper een rol. Ten 
slotte is duidelijk dat alhoewel er wel enige aanwijzingen zijn dat artsen betrokken zijn bij 
levensbeëindigend handelen, de rechtszaken omtrent levensbeëindiging op verzoek en hulp 
bij zelfdoding allemaal betrekking hebben op mensen die geen arts zijn. 
 
Buiten het medische domein zijn twee auteurs van belang. Aan de ene kant is dat Greeve 
die als eerste in Nederland de vrijheid van zelfdoding propageert. Aan de andere kant is dat 
Bender die het aloude katholieke natuurrechtelijke argument tegen doden laat horen. De 
argumenten die Bender verwoordt – zoals het moreel relevante onderscheid tussen direct 
en indirect doden; het onderscheid tussen gewone en buitengewone middelen; de twijfel 
aan de mogelijkheid van een vrijwillig verzoek en het beschadigen van het vertrouwen in de 
medische stand - zullen in de jaren na de Tweede Wereldoorlog nog vaak herhaald worden.  

                                                      
86 Ook zelfmoord is een zedelijk kwaad en moet verworpen worden. Hiervoor voert Bender drie 
gronden aan: zelfmoord is tegen de liefde voor zichzelf; zelfmoord schendt Gods recht en zelfmoord is 
tegen het recht van de gemeenschap (Bender 1938 (III): 38-45). 
87 Bender geeft er zowel in deel III als in deel I blijk van op de hoogte te zijn van de propaganda 
voor legalisering van euthanasie in Duitsland en Engeland (Bender 1937: 66; Bender 1938 (III): 63). 
88 Bender 1938 (III): 59. 
89 Bender 1938 (III): 67. Ook in deel I heeft hij gesteld dat de staat de ‘medische euthanasie’ als een 
ernstige misdaad dient te brandmerken en te straffen (Bender 1937: 70). 
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Tussen 1940 en 1945 krijgt de term ‘euthanasie’ een sinistere betekenis.  Deze periode zal 
in dit boek geen aandacht krijgen omdat in het proces van rechtsverandering ten aanzien 
van euthanasie deze praktijken uitdrukkelijk verworpen worden en omdat deze praktijken in 
niets lijken op hetgeen door participanten in dat proces gerechtvaardigd wordt geacht. 
Bovendien zijn van deze periode geen Nederlandse publicaties over levensbeëindigend 
handelen door artsen en geen op Nederlandse praktijken betreffende publicaties bekend.  
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