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Twee jaar cel voor spion die Rusland informatie doorspeelde
meer dan 300 blauwdrukken van de Bondsdaggebouwen – het Duitse parlement – overhandigd aan een medewerker
van de Russische ambassade. De medewerker
wordt ervan verdacht lid
te zijn van de Russische
geheime dienst GRU. Het

Duitse magazine Der
Spiegel duidt op het opmerkelijke politieke verleden van Jens F. Tijdens
zijn dienst als officier in
het voormalige DDR-leger zou F. ook actief zijn
geweest voor de beruchte
Oost-Duitse veiligheidsdienst Stasi. (blg)

ONDERZOEK NAAR 33 DODEN DOOR ZELFMOORDPIL

Nederlandse organisatie Coöperatie Laatste Wil ijvert voor recht om uit het leven te stappen
NEDERLAND

AFP

Het Nederlandse gerecht onderzoekt 33 overlijdens waarbij mensen een einde aan
hun leven maakten met
Middel X. Dat is het zelfmoordpoeder dat wordt
gepromoot door de
Coöperatie Laatste Wil
(CLW), een organisatie
die al jaren ijvert voor het
recht om uit het leven te
stappen, zonder controle
of advies van buitenaf.
“Dat is geen misdaad,
maar een daad van menselijkheid”, zegt voorzitter
Jos van Wijk van CLW.
Justitie ziet hem nochtans als lid van een criminele organisatie.

Blaffende leeuwen bijten niet
Politiek is
VS een
hondenstiel, wordt wel eens gezegd – meestal door politici zelf. Woensdag
kwam het gezegde tot leven in het Capitool in
Washington, waar de
jaarlijkse ‘Halloween

hondenparade’ door de
senaatsgebouwen trok.
Politici en medewerkers
showden er hun verklede
honden. Zo kwam er iemand verkleed als Dorothy uit The wizard of Oz,
samen met haar hond als
Bange Leeuw. Andere

Dader van satanische moord op twee
zussen krijgt levenslange celstraf
VK In Londen is
een 19-jarige
man veroordeeld tot een
levenslange celstraf voor
de moord op twee zussen.
Hij stak de twee vrouwen, 46 en 27 jaar oud, in
de nacht van 1 juli 2020

dood in Wembley Park.
De rechtbank oordeelde
dat de man een pact met
de duivel wilde sluiten.
Volgens de rechtbank
koos hij willekeurig
vrouwen uit en wilde hij
hen als offer aan Satan

honden waren verkleed
als politici. Republikeins
of Democraat: het maakte niet uit. Het evenement werd in 2017 in het
leven geroepen om beide
partijen ten minste één
dag dichter bij elkaar te
brengen. (gjdv)
brengen. Bij de man werd
een contract gevonden
dat hij met zijn eigen
bloed had ondertekend
en waarin hij beloofde elke zes maanden zes vrouwen te vermoorden. In
ruil daarvoor vroeg hij
om miljoenen te winnen
met de Lotto. De jongeman ontkende de aanklacht. (blg)

Wolkenkrabbers mogen nog maar 250 meter hoog zijn
CHINA China
komt met
nieuwe regels om de
bouw van superwolkenkrabbers aan banden te
leggen. Steden met een
bevolking van minder
dan 3 miljoen inwoners

mogen geen wolkenkrabbers meer bouwen die
hoger zijn dan 150 meter.
In grotere steden wordt
de limiet 250 meter. Met
de nieuwe regels hoopt
China projectontwikkelaars aan te pakken die

dure wolkenkrabbers
bouwen met als doel om
op te vallen. In China
staan een paar van de
hoogste gebouwen ter
wereld, waaronder de
632 meter hoge Shanghai
Tower. (blg)

vrij is, wil er gráág zijn zeg over doen,
aan de telefoon. Omdat hij er erg van
overtuigd is dat hij recht in zijn
schoenen staat. “Kijk, de coöperatie is
geen verkoper of verdeler van Middel
X. Onze doelstelling is wel om het binnen een wettelijk kader te kúnnen
verkopen. Alles wat ik doe is binnen
de wet, en ik ben echt niet van plan
om die te overtreden. Wat wij doen is
geen misdaad, maar net een daad van
menselijkheid. Wij promoten geen suicide. Onze leden zijn mensen van geJESSE VAN REGENMORTEL middeld 70 jaar, die bij hun volle verstand zijn en die er ooit – óóit – mee
willen stoppen. Wanneer ze te slecht
Dood in eigen regie. Dat is wat Jos zijn, of geen perspectief meer zien.”
van Wijk (73) bepleit. “Geen acute su- Hij zegt erbij dat hij zijn leden ook alicide, maar ook geen euthanasie waar- tijd aangemaand heeft om zich aan de
bij een dokter zijn oordeel moet vel- wet te houden. “Ik zeg hen: geef zo
len. Mensen moeten hun levenseinde veel mogelijk informatie over Middel
zelf kunnen regisseren én uitoefe- X, maar verstrek het niet.”
nen.” Daarom richtte
Maar dat heeft een
hij in 2013, samen JOS VAN WIJK
aantal van die leden
met een aantal ande- OPRICHTER COÖPERATIE LAATSTE WIL
duidelijk niet zo beren, de Coöperatie
grepen. “Ik heb aan
Laatste Wil (CLW)
meer dan honderd
op. In 2017 vonden ze
mensen Middel X
een middel. “Het is
verstrekt”, zei Wim
een chemisch middel
van Dijk (77), een
waarmee je op een
psycholoog uit Den
heel
betrouwbare,
Bosch,
afgelopen
veilige en in de meesweekend in De
te gevallen vreedzame
Volkskrant. Vorige
manier een einde aan
week werd ook hij
je leven kan maken. We noemen het opgepakt, nu deed hij deze bekenteMiddel X. Toen we het ontdekten, nis. Als een van die honderd mensen
kwam er een toestroom van leden, en daadwerkelijk overlijdt, wordt dat
die is niet meer gestopt.”
hulp bij zelfdoding, en daar staat drie
jaar cel op. “Het kan me niet zo veel
Bekentenis
schelen of ze me arresteren of me in
de bak douwen. Ik wil verdomme dat
Vandaag heeft CLW 27.500 leden, er iets gebeurt”, zei Van Dijk. “Ik wil
waarvan 1.140 in België. “En die delen dat de maatschappelijke onrust zo
allemaal onze doelstelling: een zelfge- groot wordt dat justitie hier niet omkozen levenseinde, zonder advies van heen kan. Burgerlijke ongehoorzaameen dokter.” Je zorgt dat je Middel X heid is een rechtmatig middel om een
in huis hebt – Van Wijk zegt “laatste- gerechtvaardigd doel te bereiken. Zo
wilpil”, anderen zeggen “zelfmoord- is het bij de abortuswet ook gegaan.”
poeder” – en haalt het uit de kast als je
vindt dat je dag gekomen is. Wie die Onder het tapijt
doelstelling klaarblijkelijk niet onderschrijft, is de Nederlandse justitie. De kritiek op Coöperatie Laatste Wil
Een maand geleden werd Van Wijk in is dat ze zelfmoord faciliteert. In 2018
Apeldoorn, waar hij woont, gearres- maakte een meisje van negentien uit
teerd. Hij wordt verdacht van deelna- Uden een einde aan haar leven. Ze had
me aan een criminele organisatie. informatie opgedaan bij CLW en onMiddel X, dat onder meer wordt ge- line hetzelfde zelfmoordpoeder gebruikt als conserveermiddel, is in kocht. Daarna schoot het gerecht in
principe legaal. Maar het verstrekken actie en kwam Alex S., een CLW-lid
aan wie zelfmoord wil plegen, kan ge- van 28 uit Eindhoven, in het vizier. In
zien worden als hulp bij zelfdoding, juli van dit jaar werd hij aangehouden.
en dat is in Nederland wel strafbaar.
Hij wordt ervan verdacht dat hij jaJos van Wijk, die ondertussen weer renlang zelfmoordmiddelen verkocht,

aan honderden mensen. Prijs per dosis: 20 euro. Later sloeg de prijs op
naar 30 euro. In totaal zou S. 55.000
euro verdiend hebben.
Woensdag verscheen de man voor de
rechter in Den Bosch. Volgens het
openbaar ministerie zijn 33 mensen,
die bij hem Middel X hebben gekocht,
overleden. Zeker vijftien van die overlijdens kunnen direct in verband worden gebracht met de inname van het
middel. “Iedereen mag beslissen wat
hij met zijn lichaam doet”, zei Alex S.
op de zitting. Volgens zijn advocaat
verdween door Middel X bij veel mensen de angst voor een ellendig levenseinde. “Dat heeft hij ook zelf ervaren
toen hij kampte met suïcidale gedachten.” De man mag zijn zaak verder in
vrijheid afwachten. Hij mag geen contact hebben met de andere verdachten in het onderzoek.
Overigens werd in 2019, naar aanleiding van een aantal bijeenkomsten in
ons land, ook bij ons een onderzoek
gestart naar de activiteiten van Coöperatie Laatste Wil. Het parket OostVlaanderen laat desgevraagd weten
dat er geen strafbare feiten werden

vastgesteld en dat het dossier begin dit jaar zonder gevolg werd
geklasseerd. In Nederland gebeurt dat dus niet. Zelfs als de
verdachten worden vrijgesproken, lijkt het er niet op dat de
doelstelling van CLW – het legaal beschikbaar maken van een
laatstewilpil – snel realiteit
wordt. In 2016 leverde daar de
Adviescommissie Voltooid Leven
haar rapport af. Dat maakte brandhout van de wensen van de Coöperatie Laatste Wil. “Omdat het hier
in de meest letterlijke zin gaat
om een vraagstuk van leven en
dood, is het naar het oordeel
van de adviescommissie onwenselijk op dit gebied een
zo grote mate van vrijheid
te laten ontstaan”, concludeerde de commissie.
Bovendien: “Een laatstewilpil kan in verkeerde handen terechtkomen. Of in de
Jos Van Wijk is voorstander van “dood
goede handen verin eigen regie”. Maar hij ontkent dat
keerd gebruikt worzijn vereniging zelfmoord promoot.
den.”

Professor Wim Distelmans

“Levenseinde met Middel X
is een afschuwelijke dood”
“De Coöperatie
Laatste Wil wil mensen helpen die niks
mankeren, maar
toch zelf uit het leven willen stappen.
Die dus niet in aanmerking komen voor
de euthanasiewet, of geen zin
hebben in de hele procedure.
Principieel heb ik daar respect
voor”, zegt Wim Distelmans,
professor palliatieve geneeskunde aan de VUB en in ons
land dé euthanasie-expert en
-voorvechter. Maar hij heeft
een grote maar. “Als je zo’n
middel verschaft, waarop baseer je je dan? Je moet ouder
zijn dan 18 en zes maanden
lid van die beweging, CLW,
dan kan je het krijgen. En dus
gebruiken. Maar dat kan in
een opwelling gebeuren. Voor
hetzelfde geld zou je een
maand later van gedacht ver-

anderd zijn. Terwijl
in een euthanasieprocedure alles
zorgvuldig gebeurt
en medisch gecontroleerd wordt. Zit je
in een onherroepelijke situatie, lijd je
ondraaglijk? Ik ben overigens
nog nooit iemand tegengekomen die niks mankeert en
toch dood wil. Om maar duidelijk te maken dat de huidige euthanasiewet alles dekt.”
En wat dan met het poeder
dat CLW aanbeveelt? “Dat
Middel X is eigenlijk een middel tegen vleesbederf. Online
kan je het per kilo kopen voor
een paar euro. Daar kan je
een heel dorp mee platleggen.
Maar is het de ideale zelfmoordpil? Verre van. Je krijgt
er schele koppijn van, het is
een afschuwelijke manier om
te sterven.” (jvr)

Met plezier terug naar kantoor?

Go for happy Magazine plaatst werkgeluk centraal

“Wat onze vereniging
doet is geen
misdaad, maar
net een daad
van menselijkheid”

We gaan terug (vaker) naar kantoor! Go for happy Magazine omarmt
die grote terugkeer en brengt een dossier over werkgeluk. Wat zijn
de feiten en fabels? Een onderzoek van Jobat bij 28.000 Vlamingen
onthult hoe die terugkeer gebeurt. Met de auto, de fiets of het openbaar vervoer? En hoe zit het vandaag met thuiswerk?
Daarnaast lees je in het vierde nummer van Go for happy Magazine nog
heel wat andere boeiende verhalen die jouw werkgeluk vergroten. We
brengen (letterlijk) in kaart waar je kunt werken en relaxen in Brussel.
Van StuBru-coryfee Michèle Cuvelier leren we enkele tips die ook jouw
carrière kunnen stimuleren. We vragen ons af of een terugkeer naar je
vorige werkgever een goed idee is. Tot slot ontdek je welke negentien
dingen je echt nooit met collega’s moet doen. Een verwittigd man ...
Veel lees- en werkplezier!

Go for happy Magazine,
dinsdag 2 november bij

Go for happy Magazine verschijnt zes keer per jaar bij Het Nieuwsblad.
Heb je een nummer gemist? Geen probleem! Surf snel naar www.jobat.be/GFH
Volg Go for happy Magazine ook op
en schrijf je in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief vol leuke tips!

GUY PUTTEMANS, BLG

DUITSLAND
Een Duitse rechtbank
heeft een ex-werknemer
van een IT-beveiligingsbedrijf veroordeeld tot
twee jaar gevangenisstraf
met uitstel wegens spionage. De 56-jarige Jens
F. had in 2017 een cd met

