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Waar werelden botsen
Katholiek Nieuwsblad, 26 oktober 2007
door Jan Peeters
Opnieuw is een pastoor ‘in opspraak geraakt’ omdat hij een uitvaart weigerde in een geval van euthanasie. Het
betreft een 35-jarige vader met een ernstige spierziekte. Toen de terminale fase inzette en de
verlammingsverschijnselen ook de ademhaling aantastten, koos hij in overleg met partner en familie voor
euthanasie. Toen het paar met pastoor Jan Groos uit Kaatsheuvel de uitvaart wilde regelen, stuitte dat op een
beslist nee.
Waar de familie het zwijgen koos, zocht huisarts Mick Raeven de publiciteit. De 62-jarige niet-praktiserende
katholiek beschuldigt de Kerk ervan de patiënt en zijn naasten bovenop de tragedie van het lijden en sterven
nog eens extra “te straﬀen”.
Zij waren weliswaar niet kerks, maar waren wel voor de Kerk getrouwd en “voelden zich katholiek”. “Het
afscheid van het leven wilden zij ook graag in de kerk gedenken. Dat is hun niet vergund geweest. Zij hebben
boos en verdrietig hun toevlucht moeten némen tot het crematorium, zonder enig kerkelijk ritueel”, aldus de
huisarts in Trouw.
Ex-ziekenhuispastor Frans Hendriks (61) zegt daarin: “De vraag is niet of een priester voor of tegen euthanasie
is, maar of hij een parochiaan na euthanasie de laatste eer moet bewijzen.” Hendriks slaat de spijker op de kop.
Maar de vraag “of hij (de priester – JP) een parochiaan de laatste eer moet bewijzen” is, in de visie van de
gelovige, niet de juiste. De vraag moet zijn of we de Schepper eer bewijzen door iemand die zichzelf van het
leven wil (laten) beroven, in die daad te steunen of te helpen. Doe je een mens recht door zijn doodswens te
bevestigen?
De leer van de Kerk is helder én humaan: nee, je mag het stervensproces niet bewust versnellen of op gang
brengen. En nee, je hoeft het leven niet nodeloos te rekken. Je mag pijn bestrijden, zelfs als het gevolg is dat
het leven wordt bekort.
In dat licht is het bizar iemand, die op het punt staat zijn leven terug te geven aan de Heer van het Leven, zelf
dag en uur te laten bepalen. Zoiets kan alleen als je er zelf niet in gelooft of als je meent het einde, of het lijden,
niet aan te kunnen.
Niet alleen de stervende geeft zijn leven uit handen, maar ook zijn naasten. Kun je dan, door het lijden heen,
geloven in Gods barmhartigheid? Zijn er dan mensen die de kunst verstaan te troosten door hun aanwezigheid,
letterlijk trouw tot de laatste snik?
Verdriet wordt niet minder door het stervensproces te versnellen. Zelfs bij het laatste afscheid hebben we
haast. We kunnen weer verder als jij er niet meer bent. Dat kan een zorgzame geste zijn van de stervende zelf,
maar een die altijd in liefde overtroefd moet worden.
Het gaat om kostbare momenten die nog kunnen worden gedeeld. Het rouwproces is al begonnen. Dat ga je
rekken noch versnellen. Dat je de lijdende meer lijden wilt besparen is evident, dat je soms even het liefst een
knop om zou willen draaien is menselijk. Wat ben je voor een ‘zorgverlener’ als je iemand in die momenten van
zwakte laat verdrinken door er bewust in mee te gaan?
Mensen maken keuzen. In geval van euthanasie kiezen mensen uiteindelijk voor een vorm van doden, van
zichzelf of van een naaste. Vanouds gelden beide als een absolute breuk met God, als doodzonde. Daarvan
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heeft de Kerk door alle eeuwen heen getuigd op grond van openbaring en traditie. Een uitvaart suggereert in
zo’n geval instemming, als zegen over een zonde tegen het leven, en is daarom in de meeste gevallen
uitgesloten.
Als mensen, priesters zelfs, zelf op Gods stoel gaan zitten en beweren dat Hij liefde is en ‘dus’ alles goed vindt,
is dat op de grens van het eeuwige leven niet alleen erg riskant, het is ook nog eens vermetel vertrouwen. Je
rooft niet alleen het leven, dat niet van jou is, uit handen van de Schepper, maar je beweert ook nog eens dat
Hij dat allemaal prima vindt. Dan ‘geloof’ je toch echt iets anders dan de katholieke Kerk. Wie dat verdoezelt,
die is liefdeloos.
Bij euthanasie geen uitvaart
Euthanasie, de laatste sacramenten en kerkelijke uitvaart gan niet samen. Het lijkt een open deur, maar dat is
het voor veel gelovigen en randkerkelijken niet. Met enige regelmaat duiken conﬂicten op over de
‘liefdeloosheid’ van de Kerk om uitvaarten na euthanasie te weigeren. In oktober 2005 hebben de Nederlandse
bisschoppen richtlijnen uitgegeven voor het omgaan met suïcide en euthanasie. Die zijn echter buiten de
publiciteit gehouden en zijn ook niet op de website van de bisschoppenconferentie terug te vinden. Beide
begrippen komen niet eens voor in de encyclopedie die de site rijk is.
Daarmee is destijds misschien een onaangenaam publicitair stormpje voorkomen, maat dan had heel Nederland
geweten waar het aan toe is en was menige pijnlijke confrontatie rond een sterfbed voorkomen.
Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.
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