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Kardinaal Danneels  

BRUSSEL l 'De uitbreiding van de euthanasiewet naar dementerenden en 

minderjarigen is onaanvaardbaar.' Dat is een van de uitspraken van kardinaal 

Godfried Danneels in het medische weekblad De Huisarts. De stopzetting van 

de groei van het gehandicapte Amerikaans meisje Ashley noemt hij 'een 

grensgeval dat eerder afgekeurd moet worden'.  

 

 

Dat we het leven gekregen hebben vormt een belangrijk uitgangspunt, aldus 

Danneels. "We hebben het hoederecht over het leven, niet het eigendomsrecht", 

stelt hij. Vanuit die opvatting kan de uitbreiding van euthanasie naar 

dementerenden en minderjarigen volgens Danneels niet door de beugel. "Zij 

kunnen niet ja of neen zeggen. Anderen doen het in hun plaats", aldus Danneels. 

"Ik vind dat echt onaanvaardbaar." 

Volgens Danneels ligt die uitbreiding van die toepassing overigens veel gevoeliger 

dan de discussie over euthanasie zelf. "Zelfs bij de voorstanders is er discussie of 

dit wel kan. Ik besef dat mijn standpunt in de praktijk tot tragische omstandigheden 

kan leiden. Maar het is niet omdat iets moeilijk of tragisch kan zijn, dat we moeten 

zeggen dat we kunnen beschikken over het leven van iemand die zelf niets kan 

zeggen." Voorts betreurt de kardinaal dat hij bij de discussie over de 

euthanasiewetgeving de stem van de kerk destijds te weinig liet horen.  

Inzake stamcelonderzoek op embryo's blijft Danneels bij zijn eerdere standpunt. In 

de lijn van Rome pleit hij voor stamcelonderzoek op volwassen cellen of op bloed 

uit een navelstreng. "Onderzoek op embryonale stamcellen stelt voor mij een 

ernstig probleem omwille van de vernietiging van een aantal embryo's. Daar kan ik 

niet goed mee overweg", zegt Danneels. 

Die kwestie ligt gevoelig omdat katholieke universiteiten KU Leuven en UCL 

verdedigen dat embryonaal stamcelonderzoek voor hen onder bepaalde 

voorwaarden kan, bijvoorbeeld met overtollige embryo's na ivf-pogingen. Enkele 

maanden geleden berichtte De Morgen nog dat beide rectoren daarover begin vorig 

jaar naar het Vaticaan werden geroepen. 

Recente berichten over de oogst van stamcellen uit vruchtwater kunnen daar een 

uitweg bieden, zegt Hans Geybels, woordvoerder van Danneels aan De Morgen. 

"Dit wordt waarschijnlijk een belangrijke ontwikkeling omdat je daarbij geen 



embryo's hoeft te vernietigen. Die techniek is niet in strijd met de katholieke 

opvattingen." 

De situatie van de negenjarige Amerikaanse Ashley, het gehandicapte meisje wier 

groei werd stopgezet, keurt Danneels eerder af. Hij vraagt zich af of het stoppen 

van de groei de beste manier is om dat kind liefde te betuigen. Wat betreft het 

gebruik van condooms moet iemand die seropositief is en seks wil hebben met 

iemand die niet seropositief is condooms gebruiken, aldus de kardinaal.  

"Het gebruik van een condoom ter bescherming van het leven van een partner heeft 

eerder te maken met respect voor het leven dan met seksualiteit", aldus de 

kardinaal. Of het grootschalige condoomgebruik op termijn de mensheid vooruit 

zal helpen, betwijfelt Danneels. Hij stelt dat het nog meer de promiscuïteit in de 

hand zal werken. (NC) 

Zij kunnen niet ja of neen zeggen. Ik vind dat echt onaanvaardbaar 
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