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Inhoud. 
  
Is onderverdeeld: 

1 Inleiding. 
2 Uitgangspunt. 
3 Samenvatting. 
4 Onderbouwing. 
5 Bijlagen. 

 
1 Inleiding. 
 
In deze module wordt de vraag beantwoord of de doodstraf en euthanasie zich voegt naar de 
Natuurwet. 
 
Overige vormen van onnatuurlijke dood komen in andere modulen aan bod. 
 
2 Uitgangspunt. 
  
Mens en dier is in ethisch opzicht elkaars tegenpool [1]. 
Dier sterft zowel natuurlijke als onnatuurlijke dood [1]. 
Sommige mensen sterven een natuurlijke dood [2].  
Euthanasie is een onnatuurlijke dood [5].  
Executie is een onnatuurlijke dood [5]. 
 
3 Samenvatting. 
 
3.1 Algemeen. 
 
Doodstraf en euthanasie is op basis van de Natuurwet verboden. 
 
3.2 Conclusies. 
 
Mens sterft uitsluitend natuurlijke dood [3].  

Ø In de zin van: Het zou waar moeten zijn. 
Natuurlijke dood van mens is toegestaan [4]. 
 
Doodstraf en euthanasie is verboden [5]. 
 
4 Onderbouwing. 
 
1 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Mens en dier is in ethisch opzicht elkaars tegenpool. 
o Dier sterft zowel natuurlijke als onnatuurlijke dood.  

2 Is ook waar: 
o Mens sterft uitsluitend natuurlijke dood.  

Of. 
o Mens sterft uitsluitend onnatuurlijke dood. 

3 Conclusie:  
o Er is keuze. 
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Stel: Mens sterft uitsluitend onnatuurlijke dood. 
 
2 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Mens sterft uitsluitend onnatuurlijke dood.  
o Sommige mensen sterven een natuurlijke dood. 

2 Is ook waar: 
o Proposities zijn strijdig met elkaar.  

3 Conclusie:  
o Stelling: ‘Mens sterft uitsluitend onnatuurlijke dood’, is onwaar. 

3 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Stelling: ‘Mens sterft uitsluitend onnatuurlijke dood’, is onwaar [3].  

2 Is ook waar: 
o Stelling: ‘Mens sterft uitsluitend natuurlijke dood’, is waar.  

Ø In de zin van: Het zou waar moeten zijn. 
3 Conclusie:  

o Mens sterft uitsluitend natuurlijke dood. 

4 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Mens sterft uitsluitend natuurlijke dood [3].  

Ø In de zin van: Het zou waar moeten zijn. 
2 Is ook waar: 

o Natuurlijke dood van mens is toegestaan.  
3 Conclusie:  

o Natuurlijke dood van mens is toegestaan. 

5 Zie conclusie. 
Is onderbouwd: 

1 Als waar is: 
o Natuurlijke dood van mens is toegestaan [4].  
o Euthanasie is een onnatuurlijke dood. 
o Executie is een onnatuurlijke dood. 

2 Is ook waar: 
o Onnatuurlijke dood van mens is verboden.  

3 Conclusie:  
o Doodstraf en euthanasie is verboden. 

5 Bijlagen. 
 
Geen. 
 


