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Etienne Vermeersch over leven en dood: “De
euthanasiewet is een van de beste dingen die ik in mijn
leven heb gedaan”
24-01-19, 15.32u - ADB - Bron: De Morgen, Nieuwsblad, Knack

Na een levenslange strijd voor het recht op euthanasie koos filosoof Etienne Vermeersch
ook zelf voor de dood. De voorbije jaren sprak hij daar regelmatig over.

28 SHARES

ADVERTENTIE

“Waarom zou je een probleem moeten hebben met mensen die op vergevorderde leeftijd vinden
dat ze een mooi leven geleid hebben en dat het afgerond is? Als een mens geen
verantwoordelijkheden meer heeft of niet meer in staat is die verantwoordelijkheden op te
nemen, heeft het individu het recht te zeggen: ik stop. Het leven heeft mij niets positiefs meer te
bieden.”

 bron: De Morgen 19/8/2017

Lees ook

Het nooit eerder gepubliceerde interview met Etienne Vermeersch: “Ik wil wie mij graag zag
bedanken”

“Het zou aangenaam zijn, mocht ik herinnerd worden als iemand die zijn best heeft gedaan. Ik
heb ook al een grafschrift in gedachte, ook al zal er geen graf zijn, maar een urne. Dit zal erop
staan: Non fui, fui, non sum, non curo. Ik was niet, ik was, ik ben niet meer, ik trek het mij niet
aan.”

 bron: Nieuwsblad 2/5/2017

“Zolang een leven bevrediging schenkt, is dat leven de moeite waard. Voor veel mensen is dat tot
het ultieme eind. Maar ik heb niks voor een leven dat een leven in lijden is. Zodra men in een bed
ligt in een ouderentehuis, immobiel, incontinent, misschien zo goed als blind en wat nog meer. En
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een keer per maand komt er eens een vriend of een kind langs. Wat moet je dan nog? Dan is de
dood een positief ding.”

 bron: De Morgen 19/8/2017

Etienne Vermeersch. © Eric de Mildt

“Een vriendin van mij was vijf jaar lang getuige van de afschuwelijke aftakeling van haar broer.
Toen ze zelf de diagnose van alzheimer kreeg, koos ze voor euthanasie. Op dat moment leed zij
vanzelfsprekend niet ondraaglijk, fysiek noch psychisch. Haar besluit was uitsluitend gebaseerd
op het vooruitzicht van toekomstig lijden. Maar ik vind die keuze volkomen legitiem, en ik zou
meteen hetzelfde doen in die situatie.”

 bron: Knack, 1/11/2017

SHARE   

‘Als je weet dat je, samen met anderen, het zinloos lijden van
duizenden mensen hebt helpen verlichten, dan heb je toch een
keitje verlegd in de rivier’
ETIENNE VERMEERSCH

“De totstandkoming van de euthanasiewet is een van de beste dingen die ik in mijn leven gedaan
heb. Ik heb niet voor niets geleefd. Als je weet dat je, samen met anderen, het zinloos lijden van
duizenden mensen hebt helpen verlichten, dan heb je toch een keitje verlegd in de rivier.”

 bron: De Morgen 19/8/2017
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SHARE   

‘Als het gedaan is, is het gedaan. Spijtig, maar helaas’
ETIENNE VERMEERSCH

“Mijn testament ligt er al lang en de papieren voor euthanasie ook. Men weet precies wat ik wil als
er mij iets overkomt. Sommige dingen zijn nog niet wettelijk aanvaardbaar, maar je vindt altijd
wel een dokter die dat wil doen. Ik wil nog een hele tijd behoorlijk leven, maar als het niet meer
de moeite waard is, maak ik er een eind aan. Als het gedaan is, is het gedaan. Spijtig, maar
helaas.”

 bron: Nieuwsblad 2/5/2017

Vermeersch in de Commissie Euthanasie. © Photo News
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