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Als waardigemethodengolden:je op het zwaardstorten,
versterving ofje aderen openen. Je verhangen - bij vrouwen kon
dat nog net -, in een ravijn springen of vergif innemen waren

onwaardigemanieren.Voorslavenwas zelfdodingverboden.Een
slaaf die zichzelf ombracht was een kostenpost, een machine die

zichzelfuitschakelde.Datkonnatuuriijkniet endatmochtniet, ook
juridisch niet.'

Leo Enfhoven

staot oon zelfmoord is een christelijk
bedenksel. De prominente theoloog,
f\ osoofen kerkvQderAugustinus
is verantwoordeiijk voor de
ontwikkeling van dit onderdeel van
het christelijke gedachtegoed. Tot de
tweede, derde eeuw no Christus WQS

geen sprake van goddelijke wetten
die de mens verboden zich het leven
te benemen.

incent Hunink, publicist, decent en onderzoeker
Latijn en Grieks en Romeinse en Griekse oudheid

aandeRadboudUniversiteitNijmegen,ziethet als
eenvan zijntakenbij te dragenaanhet publieke
debat. Vorige maand verscheen van zijn hand Degoede dood, een
bundel teksten over euthanasie en (hulp bij) zelfdoding van Seneca.
Deze Romeinse filosoof, schrijver en staatsman maakte op 69-jarige
leeftijdbewusteeneinde aanzijnleven.Het is Huninksvijfdeboek
in eenseriemet tekstenvan Senecaover actuele onderwerpen.
'Zelfdoding was in de oudheid geen religieus beladen taboe.
Vanzelfsprekend was het ook niet zo dat mensen massaal vrolijk
uit het leven stapten. In de periode van Seneca, de keizertijd, was
eenoverhaastezelfdodingofje uit liefdesverdrietvan kant maken,
geendaaddiebij eenmanmet verantwoordelijkheidsbesefpaste.
Zelfdodinghadte makenmet eer,met socialepositie enmet het
motief. Romeinen hadden een positieve kijk op zelfdoding door
mannen die dat bij hun volle bewustzijn op eenwaardige manier
deden.

netjes om dat te doen. Slachtoffers waren meestal in ongenade
gevallen hofdienaren. Jarenlang was Seneca steun en toeverlaat
van keizer Nero, totdat deze vermoedde dat Seneca deelnam aan

StoTcijnen > Alsstoicijnwas Senecaexponentvan defilosofischestroming stoa,van Griekseoorsprong.Belangrijkstekenmerk
daarvan:het beheersenvan passiesdoorde rede.Stoicijnenhebben
eeuwenlangdevrijheidtot zelfdodinggerespecteerd.Zelfdodingen
blevennietbeperkttot eenhandvolaristocratenofexcentriekelingen. Anton van Hooff, oud-hoofddocent klassieke oudheid aan de

De overtuiging datzeifdoding gelijk

Opgelegde zelfmoord > BijhistoridalsTacituszijntekstentemg
te vindenover de zogeheten'opgelegdezelfmoord'.Dekeizerliet
weten:ofje berooftjezelfvanhet leven ofik stuur eenpaarman-

Radboud,heeftin zijnboekZelfdodingin deantiekewereld(Sun,
1990) een lijst opgenomen van 960 in documenten vastgelegde
zelfdodingenin de oudheid.Bovendienis zelfdodingin de mythologie eenveelvoorkomendthema,waarvande zelfdodingvanAjax
tentijde van deTrojaanse oorlog allichthet meesttot deverbeeldingspreekt.Hij wierp zichop zijn zwaard.
Seneca heeft het onderwerp zelfdoding vaak aangeroerd. De
brieven aan zijn vriend Lucilius wemelen van zijn filosofisch

onderbouwdeopvattingenoverhet onderwerp.'VolgensSeneca

een samenzweringtegenhemenzijnlot bezegelde.
'Inhet Romeinsedenken,zekerbij Seneca,wasgeensprakevan
verkapte moord.Eenkeizerkon sowiesomensenlaten doden,dat
was geen probleem. Door de ruimte te laten om het zelfte doen
bewees hij eer aan mensen en voorkwam hij rancune en boosheid
om mogelijke wreedheid. Seneca zei altijd: "De enige echte vrijheid

dieje hebt,is inj'ehoofdte willenwat gebeurt,je niette verzetten
tegenje lot".Datbetekendedat Senecain zijneigenvisie niet
anderskondanzijneindezelftevoltrekken. Hi] deeddatvrijwillig
envanharte.Het zoulafheidzijngeweestals hij de mannetjes van
de keizer had laten komen.'

Seneca opende zelf zijn aderen. De dood liet op zich wachten. Een
arts hielp hem in een warm bad om het proces te versnellen, maar
dat hielp niet. Pas toen, als laatste redmiddel, mocht de arts Seneca

we over die vroegchristelijke dogmatiek van Augustinus moeten

vergifaanreiken.Als Senecadaarmeewasbegonnen,haddatnaar
deheersendemoraalgeenmooie doodopgeleverd.
Hunink:Artsenwarenin dietijd pragmatici.Zemaaktenniet met
pleziereeneinde aaniemandsleven, maarer zijngenoeggevallen
bekenduit dekeizertijddatRomeinseariseneenbepaaldemate

heenstappen.Delessendie Senecain zijn essaysenbrieven

van assistentie verleenden, bijvoorbeeld hulp bij het openen van

uitdroeg, zijn verrassend goed bruikbaar in onze modeme tij'd.'
Je moet ze wel vertalen naar een nieuwe context, naar onze tijd,

tekent Huninkdaarbi] aan.'In zijnteksten over zelfdodingspreekt

de aderen.DeeedvanHippocrateswas al honderdenjarenoud,
indusief de toezegging geen dodelijke middelen toe te dienen.
Artsenhandeldenniet in strijd met die eed,maarverleenden

Seneca niet als gedesillusioneerd man, niet als iemand die het

praktische stervenshulp. Moderne artsen kunnen daarvan leren

levenmoe is ofpsychischezwaktevertoont. Hij spreektvanuit
dekwaliteitvanleven,het belangvan elke uniekepersoondie op

brengen. ' <~

heb je als mens het fundamentele recht het leven te veriaten

zodrahet niet meerleefbaaris enje erniets meer aanhebt',stelt
Hunink.'Vanhemkunnenweleren dat er eenprecedentis en dat

datvakmensenkunnenhelpeneenleventot een goedeindete

een gegeven moment willens en wetens tot zo'n verantwoorde en

afgewogenkeuzekomt. Het is niet negatiefgeladen.Hij zouhet
een positief einde noemen.'
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