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In katholieke kringen steekt protest op tegen de 'mediatisering' van de euthanasie van 

schrijver Hugo Claus. Het verzet wordt aangevoerd door René Stockman, hoofd van de 

invloedrijke organisatie Broeders van Liefde. Hij wordt bijgetreden door kardinaal Danneels 

en CD&V-interim-voorzitter Wouter Beke.  

 

"Heeft Hugo Claus nagedacht wanneer hij deze stap zette welke boodschap hij zou geven naar 

deze mensen toe (die ook aan alzheimer lijden, LB), naar hun omstanders toe?", vraagt 

broeder René Stockman zich af in een tekst op de katholieke nieuwssite Kerknet. "Is het leven 

van die mensen dan waardeloos geworden?"  

 

"De wijze waarop sommigen deze daad niet alleen proberen goed te praten maar zelfs als het 

summum van edelmoedigheid de hemel inprijzen, stoot tegen de borst", vervolgt hij zijn 

betoog. 

Stockman wordt bijgetreden door Wouter Beke, interim-voorzitter van CD&V. Ook hij 

betreurt de mediatisering van de euthanasie van Claus:  

"Op deze manier kan het debat niet sereen gevoerd worden." Beke benadrukt wel dat hij niet 

het gevoel heeft dat de familie Claus om die grote media-aandacht gevraagd heeft. Hij wil 

zich niet uitspreken over een eventueel 'fout signaal' van Claus tegenover alzheimerpatiënten. 

 

Ook Hans Geybels, de woordvoerder van kardinaal Danneels, treedt de uitspraken van 

Stockman over de media bij. "Het is duidelijk dat euthanasie in de media veel meer aan bod 

komt dan palliatieve zorg." Volgens Geybels is het ook niet de bedoeling van Stockman om 

Claus zelf te veroordelen, wel zijn daad.  

 

"Want de kerk veroordeelt euthanasie als daad." Hij kan zich wel voorstellen dat 

alzheimerpatiënten door de keuze van Claus plots het gevoel hebben dat ze een last voor hun 

omgeving zijn. 



 

Professor Wim Distelmans, medebestuurder van de vzw Recht op Waardig Sterven, vindt de 

kritiek op Hugo Claus "zeer verregaand". "Zo'n beslissing wordt niet licht genomen, en 

niemand velt een oordeel over mensen die niet kiezen voor euthanasie." 

 Lees ook: KerkNet hekelt media-aanpak rond euthanasie Claus 

 Lees ook: Minuut stilte voor Hugo Claus vóór regeerverklaring 

 Lees ook: Meester van het leven koos het uur van zijn dood 

 Lees ook: "Hugo Claus was al tien jaar ziek" 

 

http://leif.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/215641/2008/03/21/KerkNet-hekelt-media-aanpak-rond-euthanasie-Claus.dhtml
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