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De rechtsorde heeft tot doe! het algemeen welzijn te bevorderen. 

Ethiek is de vraag naar goed en kwaad en hoe mensen daar naar ei

gen geweten mee omgaan. Erkennen dat dat twee verschillende 

dingen zijn betekent nog niet dat het overheidshandelen a-moreel 

wordt. Oat blijkt bij de hulp aan zelfdoding waar de overheid het 

persoonlijk geweten van de burger respecteert en waakt over het 

algemeen welzijn, erkennende dat de arts soms door overmacht 

gedwongen kan zijn tegen de wet te handelen. 

D 
e politiek heeft haar norm

stellend vermogen goed

deels verloren", klaagt mr. 

ties, maar ook bij wetgeving ten aan

zien van bijvoorbeeld criminaliteit en 

drugsbeleid 
A. Rouvoet 

(Tweede Kamerlid voor de 

Reformatorische Politieke 

Federatie, de RPF) in 

Trouw van 1 november 

1994. Hij betreurt het dat 

de regering zich richt naar 

de uitkomsten van de 

maatschappelijke discus

sie, in plaats van uit te 

gaan van 'vaste ijkpunten' 

Rouvoet heeft hiermee een 

klassiek thema aangesne- Dr. JL Snijders 

Mr. Rouvoet richt zich in 

genoemd artikel vooral te

gen het paarse kabi net. 

Maar met name het ver

volgingsbeleid ten aanzien 

van hulp bij zelfdoding en 

euthanasie is bijgesteld on

der verantwoordelijkheid 

van CDA-bewindslieden. 

Dat zij in dank daarvoor 

zulke felle reacties over 

zich heen kregen heeft mij 

enigzins bevreemd. lk vind 
den: de verhouding tussen recht en mo

raal. Dit thema is in de laatste jaren 

weer erg actueel geworden, met name 

random de wetgeving ten aanzien van 

euthanasie en hulp bij zelfdoding 

Overigens speelt de kwestie niet uitslui

tend een rol bij wetgeving ten aanzien 

van brandende medisch-ethische kwes-

de wijze waarop men dit uiterst netelig 

probleem heeft aangepakt eigenlijk een 

ware vondst en een verantwoord ge

bruik van oud en eerbiedigwaardig et

hisch gedachtengoed 

In de zaak-Chabot verklaarde de Hoge 

Raad op 21 juni 1994 dat het de taak is 

van de rechter te onderzoeken of in ge-



val van hulp bij zelfdoding de betreffen

de arts "overeenkomstig in de medische 

ethiek geldende normen uit onderling 

strijdende plichten een keuze heeft ge

daan, die ... gerechtsvaardigd is te ach

ten". En iets verder wordt gesteld dat 

"naar 's Hofs in cassatie op zichzelf niet 

bestreden vaststelling wordt toepassing 

van euthanasie of hulp bij zelfdoding 

vanuit medisch-ethisch oogpunt in der

gelijke gevallen niet zonder meer on

aanvaardbaar geacht". Een juridische 

beslissing op basis van ethische normenl 

Waar de bevolking min of meer homo

geen cenzelfde levensbeschouwing of 

godsdienst aanhangt, wordt van de 

overheid vaak zonder meer verwacht 

dat zij de ethische normen van de 

gedeelde levensbeschouwing wettelijk 

oplegt Pas wanneer door snelle cul

tuurveranderingen de levensopvattin

gcn binnen ecn gegeven bevolking zich 

niet meer synchroon ontwikkelen of 

wanneer onder invloed van andere cul

turcn mensen afwijkende opvattingen 

gaan koestcren, wordt de rol van de 

overheid in dezcn vee! ingewikkelder. 

Hoe moet de overheid in een sterk plu

riforme samenlcving omgaan met de 

uiteenlopende opvattingen die onder 

de bevolking Ieven? 

Twee opties 
Het politieke dcnken kan hier twec 

kantcn uit, er zijn twee respectabele en 

alleszins verdedighare opties. Je kunt 

ervoor kiezen om met dcmocratischc 

middelen de cthische normen waar Je 

in gelooft zoveel mogelijk in wetten en 

maatregelen van bestuur om te zetten. 

Ethische waardcn en normen zijn ten

slotte uit de aard van de zaak 'catego

risch' en 'tmit>ers<~lizable' Als je crvan 

overtuigd bent, dat iets echt slecht is, 

dan ho•1dt dat in dat het naar jouw 
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overtuiging overal en voor iedereen 

slecht is. Anders heb je het niet eens 

over ethiek, maar over persoonlijke 

smaak. 'Moree! relativisme' kun je mis

schien aan de maatschappij toeschrij

ven, maar voor een concrete persoon is 

het een innerlijke tegenspraak Wie 

vindt dat apartheid echt immoreel is, 

vindt dat het nooit en nergens kan. En 

wie vindt dat apartheid een van die din

gen is waarvan iedereen zelf maar moet 

uitmaken wat hij ervan denkt, heeft er 

mijns inziens dus bij definitie geen 

ethisch oordeel over (misschien een 

kwestie van taalgehruik, maar zo ge

bruik ik het woord 'ethisch'). Niets lijkt 

dan ook meer voor de hand te liggen 

dan dat in bestuur en politiek mcnsen 

hun ethische waarden en normen zo

veel mogelijk in rechtsnormen willen 

vertalen. 

)e kunt ook anders redeneren. Als je op 

vreedzame wijze wilt Ieven in een le

vensbeschouwel ijk pluralistisch land, 

dan zit daar een prijskaartje aan. De 

prijs is de scheiding, niet aileen van 

kerk en staat, maar, tot op zekere hoog

te, ook van de rechtsorde en de morele 

orde. De prijs is, zo moet je dan rede

neren, dat wat de overheid verplicht of 

verbiedt cnerzijds, en wat je als ethisch 

hindend heschouwt anderzijds, twee 

onderscheiden vragen zijn, die elk op 

eigcn merites moeten worden beant

woord. De rechtsorde hceft tot doe! 

het algemeen welzijn tc bevorderen. 

Ethiek is de vraag naar goed en kwaad 

en hoc mensen daar naar eigen geweten 

over oordelen en mec omgaan. Twee 

verschillende dingen 

Hct mag wat simplistisch zijn, maar het 

is toch niet helemaal onwaar, dat de 

keuzc tussen dcze twee opties, - zij het 

in andere bewoordingen -, een van de 

rode draden is, die door de hele wor

dingsgcschiedenis van het CDA hecn-
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loopt. De lange serie van conferenties 

en commissies en rapporten worstelden 

steeds weer met de vraag, openlijk of 

onderhuids, of en in hoeverre de nieu

we partij het evangelisch uitgangspunt 

nu wei of niet aanvaardt, of de partij nu 

exclusief moet zijn of niet, of zij open 

moet zijn voor wie dat uitgangspunt 

dee it of niet. 1 Is het binnen de parlij 

echt tot een consensus gekomcnJ Heeft 

de voortschrijdende secularisatie de 

vraag voor sommigen irrelevant ge

maakt7 Of zijn we tot de conclusic ge

komen dat er voor beide standpunten 

binnen de partij ruimte moet zijn? Oak 

een vorm van pluralisme dus? 2 

Een a-morele staat? 
Als de overheid haar (ethisch) norm

stellend vermogen niet aileen verliest 

maar zelfs bewust opgeeft, belanden we 

dan in een a-morele staat? Een staat, 

met andere woorden, die gaat handelen 

en regelen zonder rekening te houden 

met ethische normen? Laten politici, 

die het niet als hun roeping zien eigen 

ethische overtuigingen in wetgeving 

gestalte te geven (met andere woorden 

die kiezen voor wat ik de tweede optie 

heb genoemd) zich dan aileen maar lei

den door opportunismeJ Dat kan in be-

paalde gevallen misschien zo 

Er is een gedurige zijn, maar het volgt mijns in

ziens niet noodzakelijk uit de 

tweede optie. De rechtsorde 

en de morele orde uit elkaar 

houden betekent niet dat het 

overheidshandelcn dan een 

a-moreel handelen wordt, 

maar een handelen dat zijn 

eigen, specifieke ethische 

normering kent. 

osmose tussen recht 

en moraal. Morele 

opvattingen 

ontwikkelen zich 

niet in een sociaal 

vacuum. 
Thomas van Aquino leerde al 

dat de wet tot doe! heeft het 

algemeen welzijn en geluk te bevorde

ren. Als uitgangspunt voor een filosofie 

van de wet uiterst simpel maar val con

sequenties. De specifieke ethiek van de 

wet ligt dan in eerste instantie niet in 

haar materiele inhoud, in wat zij ge- of 

verbiedt, maar in de formele conditie of 

zij met ge- of verbieden a! dan niet het 

algemeen wclzijn bcvordert. 

Uit de Britse koloniale geschiedenis 

komt het voorbeeld van de wet waaron

der echtbreuk gestraft werd met zes 

maanden gevangenis 1 Niet vanwege het 

tedere geweten van de koloniale be

stuurders, maar omdat echtbreuk tel

kens weer leidde tot eindeloze oorlogjes 

tussen families en stammen. Dat de 'na

tive courts' de overtreders voor zes maan

den konden opsluiten bevredigde het 

openbare rechtsgevoel en bood een ge

weldloze oplossing voor probleemsitu

aties die men tevoren niet zonder 

geweld had weten op te lassen. Het 

lijdt geen twijfel dat, aile verontwaardi

ging van 'verlichte buitenstaanders' ten 

spijt, deze wetgeving vee! heeft bijge

dragen tot de pacificatie en ontwikke

ling van vee! gebieden Het was dus 

een wet die het algemeen welzijn be

vorderde. En toen na enige decennia de 

wet werd afgeschaft (ondanks vee! pro

test') was dat niet omdat de nieuwe be

stuurders meer verlichte ideeen hadden 

over echtbreuk, maar omdat het alge

meen welzijn niet mecr om dit soort 

maatregelen vroeg. Zowcl het invoeren 

als het afschaffen van de wet waren et

hisch verantwoord, niet vanuit enige 

relatie tot haar materiele inhoud maar 

vanwege haar formelc relatic tot het al

gcmeen welzijn. 

Het ideaal van de wet als zijnde in 

dienst van het algcmeen welzijn is in 

Europa gelukkig wijd verbreid. Als be

langrijke groepen mensen nag steeds 

van mening waren dat ze hun eigen le

vensbeschouwing koste wat het kost 

politiek moesten doorzetten, zouden 



wij in onze pluriforme samenleving el

ke dag letterlijk over straat rollen. 

Van Aquino vond trouwens dat wie de 

zorg heeh voor het algemeen welzijn 

juist daarom eigenlijk van geen ander 

'tandpunt killl uitgaan. Wijze woorden, 

waarvan je, op het gevaar af euro-cen

lrisch te zijn, hoopt dat de Ameri

kaanse New Right (en de soms geweld

dadige pro-lifers en flro-choicers) er eens 

goed over na zouden denken. Zou ook 

het islamitische denken, waarvan Van 

Aquino in zijn tijd zoveel heeft ovcrge

nomen, er ook niet iets mee kunnen 

doen? 

De inhoudelijke ethiek van de 
wet 
De specifieke ethiek van de wet (en mu

tatis mutandis van elk bestuurshandelen) 

beperkt zich trouwens niet tot haar for

mele relatie tot het algemeen welzijn. 

Ook de materiele inhoud moet ethisch 

verantwoord zijn, zowel wanneer de 

overheid zelf handelt, als wanneer zij 

toeziet op het gedrag van de burgers. 

Het spreekt vanzelf dat ook wat de 

overheid zelf doet ethisch verantwoord 

moet zijn Hier denk je dan aan eerbie

diging van de mensenrechten en aan 

een rechtvaardige verdeling van lasten 

en baten. Als in Croot-Brittannie uit of

ficiele cijfers blijkt dat in dertien jaar 

Tory rule ( 1979- 1992) de armste tien 

percent van de bevolking er 17'J>b op 

achteruit is gegaan, dertig percent op 

hetzelfde niveau is gcbleven, terwijl de 

rijkste tien percent er maar liefst 62'){, 

op v66ruit is gegaan, als blijkt dat in 

1979 maar negen percent van de bevol

king minder dan het landelijk gemid

delde verdiende maar dat cijfer na 

dertien jaar Tory rule tot 25% was geste

gen, dan is dat in mijn ogen immoreel. 1 

Waar de overheid niet zelf handelt 

maar rq;elend optreedt ten opzichte 
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van het handelen van de burger, kan 

haar ethische verantwoordelijkheid 

niettemin nog even groat zijn als wan

neer zij zelf handelt, met name wanneer 

zij de burger tot handelen dwingt. ln 

dat geval kan de burger die het hem op

gelegde ethisch onaanvaardbaar vindt, 

aileen door burgerlijke ongehoorzaam

heid recht doen aan eigen geweten. 

Dan denk je natuurlijk onmiddellijk aan 

de verplichte abortus in China, maar 

ook aan Ianden waar geen mogelijkheid 

wordt geboden om op gewetensgron

den militaire dienst te weigeren, of 

wanneer artsen verplicht zouden wor

den tegen hun geweten in te handelen. 

Heel anders ligt de zaak wanneer de 

overheid moet beslissen of bepaald ge

drag van burgers moet worden verba

den dan we! toegestaan. ln deze 

gevallen gaat de wetsfilosofie van het 

honum commune ervan uit dat de burger 

zelf ethisch verantwoordelijk is voor 

zijn of haar handelen. De overheid oor

deelt niet over de moraliteit van de bur

ger, en grijpt niet in om immoreel 

handelen te stoppen, c.q. te bestraffen, 

tenzij het algemeen welzijn of essentie

le rechten van andere burgers in het ge

drang komen. 

Constante osmose 
In de praktijk zullen de twee vakken 

niet altijd zo waterdicht van elkaar le 

scheiden zijn. Zander aile lijnen uit de 

ethiek naar de juridische orde door te 

trekken, liggen ze vaak wei in elkaars 

verlengde. Ethische normen zijn de 

heipalen van de maatschappij, zei de 

Koningin in haar toespraak op Bevrij

dingsdag 1995. Er is een gedurige os

mose tussen recht en moraal. Morele 

opvatlingen ontwikkelen zich niet in 

een sociaal vaculim. Als het hele koor 

vals zing\ moet je een goed gehoor 

hebben om op toon te blijven. 
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Mensen, die er nog aan gewend zijn 

dat wetgeving en ethiek nauw op elkaar 

aansluiten, stellen hun ethische opvat

tingen gemakkelijk bij zodra iets niet 

Ianger bij de wet verboden is. Het mag 

immers' In hun reactie op de zaak 

Chabot gaf de Nederlandse katholieke 

bisschoppenconferentie weliswaar uit

drukking aan haar ethische 

ene casus perplexus na de andere en het 

zal nog even duren eer op al deze vra

gen antwoorden komen die aile mensen 

van goede wil overtuigen. Thomas van 

Aquino had gemakkelijk praten: hij 

dacht dat zulke gevallen in de praktijk 

altijd wei op te lossen waren. Uit de ge

schiedenis best te begrijpen, schreef de 

grate moralist Vermeersch 

Van een 
afkeuring voor het gebeu

ren, maar haar bezwaar te

gen de uitspraak als 

zodanig lag eerder in de 
levensbeschouwelijk 

a! in 1926, maar in onze 

tijd gaat dat niet meer op. 

lntussen mag je van een le

vensbeschouwelijk neutra

le overheid verwachten dat vrees dat te ruime regelge

ving het moreel besef in 

de maatschappij zou aan

tasten4 Wetgeving en 

ethiek, schijnen de bis

schoppen te zeggen, zijn 

twee onderscheiden graot

heden, niet zonder onder

linge verbindingslijnen, 

neutrale overheid 

mag je verwachten zij hct langzame groeien 

van ethische inzichten niet 

forceert Anders houdt ze 

op neutraal te zijnl 

dat zij het langzame 

groeien van ethische 

inzichten niet Zo zijn de vragen rand 

hulp bij zelfdoding, een 

ware casus f>erplexus. lk zou forceert. 

maar wei elk met eigen criteria. Moeten 

mensen dan niet op eigen benen leren 

staanJ lnderdaad, maar dat is een lang

zaam graeipraces en wie wil beweren 

dat ook in ons land ethische opvattin

gen niet door de heersende wetten 

worden be"invloed7 

Een casus perplexus 
De onschendbaarheid van het menselijk 

Ieven, respect voor de vrije beslissing 

van de ander, de lijdende mede- mens 

niet in de steek Iaten, het zijn evenzo

vecl ethische waarden waar vee! men

sen absoluut aan vasthouden. Maar 

soms sturen ze je in ver-;chdlende rich

tingcn. De klassieke moraaltheologie 

noemde dat cen 'perplex gewcten'. Wat 

je ook doet, je gaat of rechts of links de 

fout in . .lc hebt niet meer de mogelijk

heid 'gocd' te handelen, dus doe je wat 

onder de gegeven omstandigheden het 

minste kwaad lijkt te zijn. De moderne 

wetcnschappen plaatsen ons voor de 

er op willen wijzen dat de 

nieuwe regelgeving in elk geval twee 

grate verdiensten hecft, waaraan in de 

maatschappel ijke discussies niet vol

doende aandacht is besteed. Enerzijds 

forceert de gevonden oplossing niet het 

delicate proces van gewctensvorming 

in onze maatschappij, wat wei gebeurd 

zou zijn als hulp bij zelfdoding nu uit 

het Wetboek van Strafrecht was ge

haald. Opvattingen in de maatschappij 

zijn nog zo verdeeld, en medische mo

gelijkheden ontwikkelen zich zo sncl, 

dat het algerneen belang nauwelijks ge

diend kan zijn met cen legalisatie die 

later mocilijk terug tc schroeven is, en 

die nu in elk geval nog zeer omstreden 

i'>. Het algemecn welzijn vcrdraagt niet 

dat de maalschappelijke cohesie wordt 

vcrscheurd door zecr omstreden wetge-

ving. 

Anderzijds ontwikkelt de wet op crc

atieve maar verantwoordc wijze cen be

ginsel, dat in het klassicke ethische 

dcnken goedc papieren heeft. Ethici 



hebben vanouds erkend dat men van 

het onderhouden van een wet ver

schoond is, wanneer het navolgen er

van eenvoudig niet mogelijk is. De 

wetgever erkent wat eigenlijk vanzelf 

spreekt: ad impossibile mmo tenetur, nie

mand is verplicht het onmogelijke te 

doen, en zij ontwikkelt procedures om 

ervoor te zorgen dat inderdaad aileen 

dan de wet wordt gebroken als het niet 

anders kan. In de publiciteit komt het 

soms over als zou hulp bij zelfdoding 

onder bepaalde omstandigheden rna

gen. Dit is een droevig misverstand. 

Het is en blijft altijd strafbaar, maar bij 

overmacht ben je geexcuseerd. Of het 

ook ethisch verantwoord is, wordt niet 

binnen de rechtsorde gehaald. Daar

mee handelt de overheid nog niet a

moreel. Zij vervult haar eigen zedelijke 

plicht om het persoonlijke geweten van 

de burger te respecteren en zij waakt 

over het algemeen welzijn, erkennende 

dat de arts, ethisch gesproken zijn ei

gen geweten heeft, en juridisch gespro

ken soms door overmacht gedwongen 

kan zijn tegen de wet in te handelen. 

In die zin beschouw ik de oplossing, die 

de vorige regering heeft aangedragen, 

een ware vondst, waar ondanks de nega

tieve reacties die natuurlijk de kranten

koppen gehaald hebben, in andere 

Ianden ook wei met belangstelling naar 

wordt gekeken. De biola- gische weten

schappen ontwikkelen zich zo snel dat 

wij in de komende jaren ongetwijfeld 

nog voor vee! heikele vragen zullen ko

men te staan op het gebied van bio

ethiek en bio-recht. De hier gekozen 

weg, die bovendien aansluit bij traditio

nee! ethisch denkcn, Ievert misschien 

een model dat ons bij die nog komende 

vragen soms kan he! pen. 

Dr. IL Snijders is gepromoveerd in de filosofie 

en doceerae wijsbegeerte en filosofie in Papua 
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Nieuw Guinea 

No ten 
C J M. van Wi.:;.;;cn, De christen-dcmocmtischc Pisie ofJ 

de rol Pan de staat in het sotiaal-econom1sciJ Ieven 

(Amsterdam 1982). 430-451 

Anders dan in Nederland is de christen-dcmo

cratischc beweging in ItaliC jlll<:.t voortgckomen 

uit ecn radicale keuze voor de bovenvermcldc 

twccdc opt1e. De Partito Popolare ltulimw (PPI). 

voorvadcr van de na-oorlogse Demouazia 

Cnstiuna, wildc van meet af een politicke bewe

g1ng zijn, nict om kathol1ckc standpunten poli

tick tc vcrtalen (In hct ltalie van 1919 ccn zcer 

gcwaagd uitgang~puntl} maar om een politick tc 

ontwikkelen van hct algemeen wclzijn. Oat het 

Vaticaan, na de stichtn van de partij, Don I .uigi 

Sturzo, te hebhen aangemoedigd, hem vcrvol

gem liet vallen om met de fa<>ci<>tcn tot een op

lo<>,.ing tc kunnen komcn van de Romcin"c 

kwe~t1e <>trckt de kerk n1et tot eer. ~1ct ZlJn va

der en z1jn brocr wa" ook de toekomst1ge puu<> 

Pau!u" VI reeds a is studcntcnpa,tor actid bij de 

ontwikkeling van de PPI bctrokken, en a[<; we 

Peter Hcbblcthwaite mogcn gelovcn, 1'> h1J dcze 
optic van de DemouazitJ Cnstwno altijd hl!Jven 

steunen (P. Hebblethwa'tc, Paul Vl. the First 

Modem Pof>r, Harpcr-Collms. 1993). 

Ouard1aH Weekly, I I -12-1994, 21 
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