
Italiaan met spierverlamming wakkert euthanasiedebat aan  
door Ayfer Erkul 
 
Piergiorgio Welby in brief aan president Napolitano: 'Er is geen 
medelijden in Italië'  
Over een week beslist een Italiaanse rechter of Piergiorgio Welby mag 
sterven. De zestigjarige lijdt aan een spierziekte. Zijn zaak zorgt voor 
ophef in katholiek Italië.  
 
Door Ayfer Erkul 
Rome l Welby kreeg al veel steun uit politieke, vooral linkse, hoek. Zo hield 
minister Emma Bonino twee dagen een hongerstaking voor hem.  
 
In september schreef Piergiorgio Welby een brief aan de Italiaanse president 
Giorgio Napolitano, waarin hij hem vroeg euthanasie te legaliseren zodat hij 
eindelijk een verzoek kon indienen om te mogen sterven.  
"Dit jaar is de echte ondergang begonnen", schreef hij. "Mijn ledematen zijn 
zwaar, er rust een zware steen op mijn borst, het ademen doet steeds meer pijn. 
's Nachts word ik wakker omdat ik bijna stik. De marteling is niet te 
verdragen."  
Welby schreef die woorden niet zelf. De man is volledig verlamd en kan enkel 
communiceren door met zijn ogen te knipperen. Die bewegingen zijn 
verbonden aan een computer die de trillingen 'leest'.  
Welby's lijdensweg begon veertig jaar geleden, toen hij getroffen werd door 
spierdystrofie, een erfelijke aandoening die de spieren verzwakt. De man wordt 
gevoed met een sonde en moet kunstmatig beademd worden. "Ik hou van het 
leven, president. Ik ben ontzettend bang voor de dood", schrijft hij. "Maar wat 
er voor mij is overgebleven heeft helaas niets met leven te maken." 
Tot juni van dit jaar was Welby nog in staat om zijn computer te gebruiken en 
te chatten met zijn vrienden op het internet. "Vandaag zit ik in een afgrond 
waaruit geen ontsnapping mogelijk is", staat in de brief. "'s Avonds kijk ik tv 
nadat ik een slaappil heb ingenomen zodat ik kan slapen en niets meer hoef te 
voelen, hopend dat ik 's morgens niet wakker word."  
Daarom, zo schreef Welby, wil hij dat zijn kunstmatige ademhaling wordt 
stilgelegd en dat hij pijnstillers krijgt om zijn dood zo draaglijk mogelijk te 
maken. "Als ik Zwitser, Belg of Nederlander was, kon ik ontsnappen uit deze 
schande. Maar ik ben Italiaan en er is geen medelijden in Italië", schreef 
Piergiorgio Welby, verwijzend naar landen waar euthanasie wettelijk wel 
toegelaten is.  
Euthanasie is illegaal in Italië, waar de katholieke kerk nog veel invloed heeft. 
Welby's familie trok naar de rechter met de klacht dat de man dwangmatig in 



leven werd gehouden door middel van medicijnen. Dat is in strijd met de 
Italiaanse grondwet. Maar de kerk zegt te twijfelen aan die redenering. "Het 
probleem is dat we niet zeker weten of het hier werkelijk gaat om een 
kunstmatige levensverlenging", aldus Javier Lozano Barragan, voorzitter van 
de pauselijke gezondheidsraad, in La Repubblica.  
President Napolitano heeft ondertussen al geantwoord op Welby's brief en 
politiek Italië opgeroepen een debat te voeren rond 'complexe ethische 
problemen'. De regering-Prodi, een coalitie van katholieken en socialisten, is 
verdeeld over de zaak.  
Tientallen bewegingen in binnen- en buitenland hebben hun steun uitgesproken 
voor de zaak-Welby. Ook politiek heeft hij al veel steun gekregen. 
Verschillende politici uit radicale en linkse hoek, onder wie minister voor 
Buitenlandse Handel Emma Bonino, hebben een hongerstaking gehouden om 
steun te vragen voor een einde aan het euthanasieverbod.  
Dinsdag werd de rechtszaak uitgesteld. De rechter zal over een week 
hoogstwaarschijnlijk zjn vonnis vellen en Welby al dan niet laten sterven.  
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