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In !" #"$%$& '($… kunnen lezers en medewerkers van Tertio hun visie kwijt op een actueel onderwerp. Hun mening geeft niet noodzakelijk de visie van de redactie weer.

DE MENING VAN… Tom Mortier, met medewerking van dr. Steven Bieseman en dr. Elizabeth Verdonck. 

Departement Gezondheidszorg en Technologie, Katholieke Hogeschool Leuven.

)*+, -($ +"$ ./$+"$ | Tinneke Beeckman (1976) vindt het zelf een 
enigszins gewaagde opgave. Ze werkt als postdoctoraal onder-
zoeker voor het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaan-
deren en publiceerde eerder Spinoza. Filosoof van de Blijheid. Ook 
een verrassende titel.
Baruch de Spinoza (1632-1677) werkte als lenzenslijper, wat de boekti-
tel verduidelijkt. Hij ging zijn weg in de Nederlandse republiek, werd 
uit de joodse synagoge verbannen en ontwierp een eigen filosofi-

sche taal die voor postmoderne lezers ongewoon overkomt. Geen 
gemakkelijk man en wijsgeer. Beeckman ervaart hem als haar bege-
leider in de verwarrende wereld. Waarom charmeert Spinoza haar? 
Hij vindt de rede belangrijk, is een realist maar verlangt naar een be-
tere wereld waar ieder het beste uit zichzelf kan halen. Daarin her-
kent ze zich. Ook een naturalist: de mens is het hoogtepunt noch het 
centrum van de schepping, maar daarom is hij nog niet verloren. Spi-
noza ontwierp een filosofie tegen angst, onmacht en wanhoop. 

Tinneke Beeckman kijkt in haar boek Door Spinoza’s lens naar onze cultuur. Miriam Reijen hertaalde  

Brieven over het kwaad in hedendaags Nederlands. Een veeleisende tocht met filosoof Spinoza als gids. 
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Onze tijd bekijken door lens         van Spinoza 

Volgens de Belgische euthanasiewet van 2002 
kan een arts bij een patiënt euthanasie uit-
voeren zonder de wettelijke verplichting om 
familie of naasten te betrekken in de beslis-
singsprocedure. Indien de patiënt dat wenst, 
is het volgens de wetgeving zelfs niet nodig 
de naaste familie op de hoogte te brengen van 
het verzoek. De uitvoerders beroepen zich op 
de ‘vrije wilsbeschikking’. Naar onze mening 
komt dit overeen met het ‘verabsoluteren van 
het zel"eschikkingsrecht’ en het miskennen 
van de fundamentele ouder-kindrelatie. 

Dodelijke injectie
In 2012 kreeg mijn moeder zonder mijn mede-
weten een dodelijke injectie toegediend we-

gens een ondraaglijk psychisch lijden. Pas de 
volgende dag werd ik op de hoogte gebracht 
van haar overlijden en begon een ware zoek-
tocht om de huidige euthanasiewet te kunnen 
begrijpen en te aanvaarden. Door de uitvoering 
van de euthanasie op mijn moeder werd ik ge-
dwongen mezelf weer te bevragen alsook de 
maatschappij waarin we leven. Zeer veel vra-
gen kwamen bij me op en tot op heden zijn er 
weinig antwoorden geformuleerd. Een van 
de belangrijkste betreft de vraag waarom 
zelfs kinderen wettelijk gezien niet worden 
erkend in de beslissingsprocedure van het eu-
thanaseren van hun ouders. Hebben de op-
stellers van de wet dan niet stilgestaan bij de 
mogelijke impact bij de nabestaanden indien 

zij pas na de uitvoering op de hoogte worden 
gebracht en plotseling worden geconfron-
teerd met een begrafenis en erfenis?

Sprankel hoop ontnomen
Uit vrees dat haar kinderen er niet mee zou-
den instemmen, wou mijn moeder de kin-
deren uitdrukkelijk niet betrekken in de be-
slissingsprocedure. Het behandelende team 
heeft er, naar eigen zeggen, alles aan gedaan 
om haar te overtuigen toch contact op te ne-
men, maar ze bleef bij haar standpunt en de 
artsen konden wettelijk niet anders dan haar 
wil te eerbiedigen. In de persoonlijke notities 
van mijn moeder heb ik echter een ontwerp 
van afscheidsbrief teruggevonden waarin 
haar verlangen stond neergeschreven om met 
haar kleinkinderen een zinvol contact op te 
bouwen. Die kans en sprankel hoop werden 
haarzelf én de nabestaanden onherroepelijk 
ontnomen door mijn moeder te euthanase-
ren. De artsen die euthanasie op mijn moe-
der hebben toegestaan, hebben er zo toe bij-

gedragen dat mijn kinderen hun grootmoeder 
nooit echt hebben kunnen leren kennen. Was 
het dan echt haar ‘vrije wil’ om te sterven?

Door mijn moeder zonder mijn medeweten 
te doden, hebben de uitvoerders van de eu-
thanasie me definitief niet erkend en me zo 
het afscheid van mijn moeder ontnomen. Ze 
zijn meegegaan in mijn moeders chronische 
depressie waardoor deze artsen indirect heb-
ben bijgedragen tot ‘mijn’ psychisch lijden. 

Individu
In de 21ste eeuw zijn er blijkbaar steeds meer 
mensen die willen ‘beschikken’ over het ‘al-
leenrecht’ om zich van het leven te laten bero-
ven door een arts. Ze eisen van de artsen dat 
ze hen de absolutie geven zodat ze niet meer 
hoeven te lijden. Of het nu gaat om fysiek of 
psychisch lijden; het doet er in wezen niet 
meer toe. De arts moet doen wat het individu 
hem vraagt te doen. Met familie en/of betrok-
kenen hoeft in principe niet langer rekening 
te worden gehouden. Het individu staat na-
melijk volledig op zichzelf en dient geen ver-
antwoording meer af te leggen tegenover de 
maatschappij waarin hij of zij leeft. 

Vinden we het als maatschappij noodzakelijk 
om euthanasie zodanig te bagatelliseren dat 
we iedereen die ‘lijdt’ kunnen euthanaseren op 
eenvoudig verzoek aan een arts, in plaats van 
het taboe rond geestelijk lijden te doorbreken? 
Waar leggen we de grens om iemand te eutha-
naseren? Is ‘lijden’ niet inherent verbonden aan 
het leven? En moet er naast het lijden van een 
mens ook niet worden gekeken naar de verant-
woordelijkheden die hij of zij heeft naar anderen 
toe? Moeten artsen bij het verlossen van men-
sen uit hun lijden niet de overweging maken of 
deze mensen door hun naasten ontslaan zijn 
van hun impliciete verantwoordelijkheden zo-
dat er geen nieuw en irreversibel leed ontstaat?

We spreken de hoop uit dat euthanasie nooit 
een ‘gewone’ medische handeling zal worden 
en altijd met heel veel respect voor de persoon 
én diens naasten zal worden benaderd. 

Zoon hekelt euthanasie moeder  
zonder zijn medeweten
De PS gaat voortaan akkoord met een uitbreiding van de euthanasiewet naar 

dementerenden en minderjarigen (zie blz. 2). Dat schudt de kaarten van het 

debat. Tom Mortiers moeder vroeg en kreeg euthanasie wegens ondraaglijk psy-

chisch lijden. Hij werd daarin niet erkend en vernam pas nadien haar overlijden. 

Mortier twijfelt eraan dat zijn moeder het werkelijk zo zou hebben gewild. 

Tom Mortier: “In de persoonlijke notities van mijn moeder heb ik een ontwerp van afscheidsbrief teruggevonden waarin haar verlangen  

stond neergeschreven om met haar kleinkinderen een zinvol contact op te bouwen. Was het dan echt haar ‘vrije wil’ om te sterven?” 

‘We spreken de hoop uit 
dat euthanasie nooit 
een ‘gewone’ medische 
handeling zal worden.’

©
 #

#


