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Gerard Adelaar fi leert in zijn boek De onverbe-

terlijke mens de hedendaagse neiging om le-

vensvragen te medicaliseren. “Medicalisering 

maakt zowel vreugde als lijden onmogelijk.”

Sjoerd van Hoorn

“Als je de mens op één punt verbetert, verliest hij dan 
ook niet iets op een ander punt?”, vat Gerard Adelaar 
de portee samen van de titel van zijn boek, De onverbe-
terlijke mens. In tegenstelling tot wat de medische in-
dustrie ons graag wil doen geloven, is de mens niet 
verbeterbaar, vermoedt Adelaar, want “leidt medische 
verbetering niet tot een verlies aan levenskunst?”. De 
politiek wetenschapper beschrijft in zijn boek wat hij 
medicalisering noemt, “het verschijnsel dat steeds 
meer levensvragen worden gezien als medische vra-
gen waarop een (potentieel) medisch antwoord gege-
ven kan worden”.
Adelaar ziet die medicalisering her en der opduiken. 
“Denk bijvoorbeeld aan de neiging van artsen om door 
te blijven behandelen en de wens van patiënten om be-
handelingen te blijven ontvangen, denk nog meer aan 
de tendens om ouderdom en de wisselvalligheden die 
bij het leven horen als medische problemen te begrij-
pen. Het ligt voor de hand om daarbij te denken aan 
de problematisering van psychologische verschijnse-
len als rouw of niet-getolereerd gedrag.”

‘Angst voor de dood’
De onverbeterlijke mens verkent de onderliggende me-
chanismen en vooronderstellingen van medicalisering. 
Die heeft wortels in de ‘ingenieursblik’ van Francis Ba-
con uit de zeventiende eeuw, die nu dominanter is dan 
ooit. “Deze blik onderwerpt alles aan de technische, 
objectiverende blik.” Ook is er het angstige mensbeeld 
van Thomas Hobbes, “waarin samenleven in de eerste 
plaats draait om de omgang van het individu met de 
schaarste”. Voor Hobbes is de maatschappij “een soort 
mechaniek om met het tekort en de angst voor de dood 
om te gaan die het menselijk leven tekenen”. Hierbij 

aansluitend schetst Adelaar het werk van utilitarist Je-
remy Bentham, dat een poging was om het grootste ge-
luk voor het grootste aantal mensen te bereiken door 
een samenleving te creëren die draait om beheersing, 
om controle. Bentham beschreef het panopticum, een 
gevangenis waarin één bewaker alle gevangenen in de 
gaten kan houden zonder dat zij weten wannéér hij 
hen bekijkt. Voor Adelaar is het dé metafoor voor de 
samenleving die wordt gedomineerd door de medi-
sche blik.
Voor utilitaristen is de panoptische technologie een ma-
nier om de levens van mensen beter te maken. Adelaar 
ziet echter ook nadelen. Hij noemt de NIP-test, waar-
mee bij ongeboren kinderen onder meer het syndroom 
van Down kan worden vastgesteld. “Ontstaat er geen 
dwang om dit soort ‘kostenposten’ niet meer op de we-
reld te zetten als dit soort technologie een vanzelfspre-
kendheid wordt?” Ook zijn tests ontwikkeld om al bij 
baby’s van zes maanden oud een verhoogd risico op 
autisme vast te stellen, natuurlijk meteen gevolgd door 
een behandeling. Dit kenmerkt medicalisering, zegt 
Adelaar: “Met de beste bedoelingen wordt een ingeni-
eus beheerssysteem in het leven geroepen dat onwil-
lekeurig het menselijk bestaan gaat domineren.” Maar 
goede bedoelingen, analyseert hij, garanderen geen 
wenselijke resultaten.

Duistere kanten
Adelaar wijst erop dat de medische wetenschap “een 
onophoudelijke vraag naar meer behandelingen in 
gang houdt”. Dat komt doordat wetenschappers, heel 
legitiem, steeds meer willen weten, maar ook doordat  
er “een medische markt is die behoeften creëert, zoals 
wanneer de farmaceutische industrie een medicijn 
maakt en er dan een ziekte bij bedenkt, zoals met 
ADHD is gebeurd”. Ook beschrijft hij de duistere kan-
ten van medelijden en solidariteit. “Juist de medelij-
dende mens, onder invloed van de dominantie van het 
gevoel, wil al het lijden uitbannen en vraagt daarom 
om steeds meer behandelingen, waaronder steeds 
meer preventieve maatregelen.”

 Lees verder op pagina 18.

‘De mens is niet 
te verbeteren’ Het boekje stond al 

meer dan dertig jaar in 
mijn boekenkast. Ik 
wist ervan, en kende de 
inhoud. Bij een recente 
opruiming van (een 
deel) van mijn boeken-
kast, wist ik dat dit 
boekje moest blijven. 
Het heet Mag de dokter 
doden, met als onderti-
tel: Argumenten en docu-
menten tegen het euthanasiasme. Het boekje ( eerder 
een uitvoerig pamfl et van 140 pagina’s) is geschre-
ven door prof. C.I. Dessaur, beter bekend onder 
haar schrijversnaam Andreas Burnier, en drs. (in-
middels dr.) Chris Rutenfrans. De eerst genoem-
de professor is in 2002 overleden, de tweede schrij-
ver is al vele jaren opinieredacteur bij de Volkskrant.
Toen ik het boekje de afgelopen weken herlas, viel 
me de stevige taal op. Dessaur heeft het over een 
doodscultuur wanneer de ontwikkelingen rond 
euthanasie doorzetten en trekt een parallel (wat 
nu, denk ik niet meer zou gebeuren) met naziprak-
tijken. Citaat: “In geen land in Europa is de Joden-
vervolging zo perfect geregeld als indertijd in Ne-
derland. Het is opvallend en griezelig te moeten 
constateren, dat men de huidige doodsideologie 
andermaal tot in details wettelijk wil regelen.” En 
vanuit heilige verontwaardiging waarschuwen de 
beide auteurs voor het euthanasiastisch klimaat in 
ons land, dat een extra impuls zal krijgen als ooit 
een euthanasiewet zou worden ingevoerd. Het 
boekje verscheen in 1986 en de afl oop is bekend.
Toen het eerste artikel van Dessaur verscheen, bel-
de ik haar op voor een interview, maar dat liet ze 
liever aan de co-auteur over. En zo gebeurde het 
dat ik rond de discussies over de mogelijke invoe-
ring van de euthanasiewet regelmatig naar Nijme-
gen reed, om vandaar uit een fel protest te laten 
horen.
Dezelfde Chris Rutenfrans haalde ik in mijn pro-
gramma De Toren van Babel om in debat te gaan 
met Huib Drion, toendertijd bekend van de pil van 
Drion, en inmiddels hebben we het dus over de 
“Pia-pil” (deze aanduiding komt van De Groene 
Amsterdammer), waarmee een voorontwerp van 
wet over Voltooid Leven wordt aangeduid.
Dit zijn de slotzinnen uit het boekje: “...men kan 
suggereren dat de mensheid gelukkiger en gezon-
der moet worden gemaakt door de dood: selectie 
aan het begin via eugenetische abortus, selectie 
aan het eind via euthanasie op geïndoctrineerde 
bejaarden en straks selectie halverwege op al die-
genen die anderen niet gezond en gelukkig toe-
schijnen. Zo wint Hitlers geest toch nog de wereld-
oorlog.”
Dat is heftige taal, Ik neem haar verwijzing naar 
de Tweede Wereldoorlog niet over, maar wat ik 
wel zie, dat is, dat een discussie die in de jaren 
tachtig gestart is over het levenseinde, een eigen 
dynamiek heeft, die niemand misschien voor mo-
gelijk heeft gehouden.
In die zin is het boekje van Dessaur en Rutenfrans 
nu na 31 jaar een wake-upcall. Het gaat terug in 
mijn kast en blijft daar staan, ook bij de volgende 
opruiming.

Andries Knevel
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Gerard Adelaar: “Er is een medische markt die behoeften creëert, zoals wanneer de farmaceutische industrie een medi-
cijn maakt en er dan een ziekte bij bedenkt.”
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In de provincie Mardin, in het zuidoosten van 

Turkije, heeft de staat vijftig christelijke kerken, 

kloosters en begraafplaatsen geconfi squeerd. De 

Aramese Federatie Nederland veroordeelt de 

confi scatie; de Tweede Kamer vraagt om ophel-

dering aan de minister van Buitenlandse Zaken.

Door schaalvergroting in de regio wist het provinciaal 
bestuur van Mardin zich het kerkelijk vastgoed toe te 
eigenen en over te dragen aan het ministerie van Fi-
nanciën. Dat droeg de kerken, kloosters en begraaf-
plaatsen vervolgens over aan de Dyianet, het islamiti-
sche ‘presidium voor godsdienstzaken’ dat valt onder 
het ministerie van Algemene Zaken van de Turkse pre-
mier Yildirim, vertrouweling van president Erdogan.

‘Schending mensenrechten’
De voorzitter van de Aramese Federatie in Nederland, 

Johnny Shabo, spreekt in een persverklaring van een 
“ernstige schending van de mensenrechten”. Volgens 
de verklaring hebben de christelijke Arameeërs, die 
tot de genocide van 1915 nog een meerderheid vorm-
den in deze Turkse regio, al decennialang te maken 
met confi scatie van bezittingen. De drieduizend Ara-
meeërs die daar nog altijd wonen hebben momenteel 
te maken met ruim 300 rechtszaken die betrekking 
hebben op confi scatie van bezittingen. Zo werd meer 
dan 95% van het onroerend goed in het Aramese stad-
je Beth Zbadai (Idil) geconfi squeerd. 
Ook de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) 
protesteert tegen de grootschalige confi scaties, die vol-
gens een verklaring van de ABM “op overvallen lijken”. 
“Al jaren wijst ABM de Nederlandse regering en ook de 
Europese instellingen op de talrijke, systematische ont-
eigeningsprocessen rond Aramese kerken, kloosters en 
dorpen in het zuidoosten van Turkije.” Volgens de ABM 
zijn christelijke minderheden in Turkije “aan toenemen-
de rechtsonzekerheid en aan de willekeur van lokale be-
stuurders onderworpen”.

Kamervragen
ChristenUnie, VVD, SGP, Partij voor de Dieren, PVV en 
SP stelden gezamenlijk Kamervragen over de kwestie. 
Zij vinden dat er stelling genomen moet worden tegen 
de confi scaties van de kerkelijke bezittingen van de klei-
ne Aramese minderheid.
ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind zei: “De si-
tuatie van christenen in Turkije is belabberd. Het re-
gime van Erdogan gaat nu een stap verder en doet 
met de kerkonteigening een volgende aanval op de 
godsdienstvrijheid in het land. Dat is reden voor gro-
te zorg.”
Ook CDA-Tweede Kamerlid Martijn van Helvert 
heeft schriftelijke Kamervragen gesteld aan minister 
van Buitenlandse Zaken Bert Koenders. Van Helvert 
wil onder meer van de minister weten of hij de con-
fi scatie veroordeelt. “Zo ja, welke diplomatieke stap-
pen bent u bereid te zetten in reactie op deze mensen-
rechtenschendingen?”, vraagt Van Helvert aan 
Koenders. (KN)

Turkije confisqueert 
kerkelijke eigendommen
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Ook het klooster Mor Gabriel is onteigend.
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Controversieel
Adelaar benadrukt dat zijn thema ook voor hem per-
soonlijk ingewikkeld is. Hij weet dat zijn ideeën con-
troversieel zijn en krijgt vaak tegenwerpingen als: 
‘Maar het werkt toch?’ Hij antwoordt dan met een ci-
taat van de Russische schrijver Fjodor Dostojevski: 
“Als we niet met een paleis, maar met een kippenhok 
te maken hebben en het begint te regenen, zal ik mis-
schien ook wel in het kippenhok kruipen om niet nat 
te worden, maar toch zal ik het kippenhok niet voor 
een paleis aanzien uit dankbaarheid dat het me tegen 
de regen heeft beschut.”
Het kippenhok staat voor het beheerste leven, zegt 
Adelaar, “het paleis, althans in deze passage, voor het 
geleefde leven, voor levenskunst, het bewustzijn van 

hoe je je leven leeft, het vermogen tot refl ectie op hoe 
macht op je wordt uitgeoefend en het daarmee samen-
hangende vermogen om je eigen leven vorm te ge-
ven”. ‘Levenskunst’ is “het aankweken van kritische 
distantie ten opzichte van de blik van de medische 
macht en de medische markt, om je er op een bewus-
te en vrije manier toe te kunnen verhouden”.
Het leven in een panopticum, bijvoorbeeld door ap-
paratuur te dragen die voortdurend je gezondheid 
monitort, is een leven in het kippenhok van de pre-
ventie. “Levenskunst kan betekenen dat je ervoor 
kiest om niet alles van jezelf te weten, terwijl dat tech-
nisch gezien gemakkelijk kan. Meer nog: het kan zelfs 
betekenen dat je ervoor kiest om niet verder behan-
deld te worden terwijl verdere behandeling wel tot 
de medische mogelijkheden behoort. Het kan ook be-
tekenen dat je pijn en lijden verdraagt.”

Nietzsche
Voor Gerard Adelaar betekent het vooral dat. De on-
verbeterlijke mens is daarmee een nietzscheaans boek. 
“Nietzsche zoekt de vrijheid om zich tot het lijden te 
verhouden”, stelt Adelaar. “Het lijden maakt je als 
mens groter, tenminste, dat geldt voor het lijden 
waarbij die geestelijke vrijheid er nog is.” Volgens 
Nietzsche is de juiste levenshouding een ja-zeggen 
tegen het hele leven. Adelaar: “Het gaat in het leven 
om het vermogen tot vreugde én het vermogen tot lij-
den. Deze kunnen niet los van elkaar worden gezien.” 
Wie daarentegen levensvragen medicaliseert stopt lij-
den én vreugde in een medische dwangbuis, “en 
maakt ze daarmee beide ten diepste onmogelijk”.

Gerard Adelaar, De onverbeterlijke mens – Refl ecties op 
medicalisering. Uitg. Klement, 176 pp., pb., € 19,99 (e-book 


