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s t e l l i n g e n

1.  Joodse artsen in de bezette Nederlandse gebieden konden 
door middel van hun beroep verzet plegen.

2.  Tijdens de bezetting hadden Joodse artsen een duidelijk 
hogere overlevingskans dan andere als ‘Joden’ gedefinieerde 
mensen.

3.  De ontruiming van Het Apeldoornsche Bosch op 21 januari 
1943 vormt een duidelijke cesuur in de bezettingsgeschiede-
nis; na deze gebeurtenis was het duidelijk dat de zogenaamde 
‘tewerkstelling’ van Joden een eufemisme moest zijn.

4.  De Nederlandse artsenstand werd vóór en tijdens de be-
zetting gekenmerkt door collegialiteit en een hoge moraal. 
Daarom is het des te schrijnender dat de bezetters de Joodse 
artsen zo snel uit de artsenstand los konden scheuren.

5.  Marktwerking in de zorg is problematisch omdat patiënten 
niet werkelijk consumenten zijn.

6.  Elke arts zou in geval van een euthanasieverzoek een euthana-
sieconsulent moeten kunnen inschakelen, die de regelgeving 
tot in de details kent en alle partijen bijstaat.

7.  Euthanasie zou in het dagelijks taalgebruik een andere naam 
moeten krijgen, of bij de juridische naam genoemd moeten 
worden, te weten: levensbeëindiging op verzoek. Dit om in-
ternationaal iedere schijn te vermijden dat er een relatie be-
staat met het nationaalsocialistische euthanasie-programma.



8.  Een zeker – altruïstisch – paternalisme in de arts-patiënt-rela-
tie heeft ook goede kanten.

9.  De meest geleerde geneeskundige is niet altijd de beste arts. 
(Leerboek inwendige geneeskunde 1940).

10.  Toen Salomon Koster reageerde op deze opmerking van een 
kennis: ‘Ik schaam mij, als christen, over de verdelging der 
joden door de christenen,’ antwoordde hij terecht: ‘En ik 
schaam mij als mensch, over de verdelging, in de geheele 
wereld, van menschen door menschen.’ En hij had gelijk 
toen hij een educatieve taak voor de arts zag weggelegd: ‘De 
dokteren kunnen door het verbreiden, in de gezinnen, van de 
kennis der oorlogsverschrikkingen, die zij in de eerste plaats 
hebben, de afschuw van den oorlog tot het uiterste doen 
toenemen. [...] Op deze wijze zullen de artsen hun aandeel 
bijdragen tot de Eeuwige Vrede.’

11.  Muziek kan dienen als substituut voor religie.


