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Het laatste
drankje

OVERROMPELEND BOEK OVER EUTHANASIE

Euthanasie is niet alleen voer voor ideologische

discussies op het scherp van de snee of het 

gedroomde thema van praatprogramma’s voor

meerwaardezoekers, als het al geen verhaallijn

uit Thuis is. TTwweeee  jjaaaarr  nnaa  ddee  wweett  oovveerr  ‘‘hheett  

ggooeeddee  sstteerrvveenn’’  llaatteenn  jjoouurrnnaalliissttee  JJoohhaannnnaa  

VVllaammiinncckk,,  ddookktteerr  MMaarrcc  CCoossyynnss  eenn  ffoottooggrraaffee  

SSaasskkiiaa  VVaannddeerrssttiicchheellee  kkrroooonnggeettuuiiggeenn  hhuunn  

vveerrhhaaaall  vveerrtteelllleenn  iinn  eeeenn  aaaannggrriijjppeenndd  bbooeekk en een

fototentoonstelling die na een kort verblijf in

Gent door Vlaanderen trekt.

W
ie onvoorbereid be-
landde in het zaaltje
van het Gentse Caer-
mersklooster waar
de zwartwitfoto’s uit

Zoals ik het wil indrukwekkend sober
op de muren waren geschikt, zou er al-
licht niet meteen uitkomen. Vooral la-
chende, blije gezichten waren het, niet
meer zo jonge mensen en heel oude.
Handen van perkament. Een ingeto-
gen blik. Een stralend meisje van zes-
tien in een schommelstoel. Foto’s van
andere foto’s, in de handen van de
mensen die ze ons lieten zien: ging
deze tentoonstelling misschien over
wat alleen nog als beeld bestond? En
ja, er was ook het panorama uit een
stereotiepe ziekenhuiskamer, het on-
beslapen bed, de trotse blik van de jon-
gen met de kruk, de vrouw die haar
man een sigaret toestopte. De foto’s
zijn met liefde en van heel dichtbij ge-
maakt. We mogen de groeven, de rim-
pels en de glimlach in de mondhoek
zien, want deze lijven hebben geleefd
of doen dat nog altijd. Als de bezoeker
het parcours in omgekeerde richting
zou afleggen, kon hij finaal niet naast
de vitrine met het apothekersflesje kij-
ken. Magistrale bereiding, zeven in-
grediënten, brutoprijs 16,72 euro, tus-

senkomst patiënt 16,72 euro. Het ‘laat-
ste drankje’ stond er tussen andere
vreemde, stille kunstwerken in een
tentoonstelling over de dood. Verder-
op wandelden we tussen dagboekaan-
tekeningen en kleurige foto’s van bloe-
men en naakten, het bescheiden
retrospectief van een aardige, dode
kunstenaar.

Hij heeft ook een naam. Wie de bij-
sluiter las, vernam dat fotograaf Stan
Kenis de eerste Belg was die in 1996
openlijk voor euthanasie koos. In ze-
kere zin is Zoals ik het
wil ontstaan uit de noti-
ties die hij achterliet, uit
de conversatieboeken die
hem aan het woord lie-
ten toen een agressieve
kanker zijn stembanden
onklaar had gemaakt. Van “ik zie nog
wel” tot “hebt gij Marc gebeld? Ga ik
nu slapen? Ik kan niet meer. Het is ge-
noeg” druppelt de tijd langzaam weg. 

In het boek kreeg Kenis’ verloren ge-
vecht een prominente plek; zijn ver-

haal van wachten en afzien wordt on-
derbroken door Cosyns’ commentaren
die het euthanasiedebat in een rui-
mere context plaatsen, en door ge-
sprekken met Kenis’ vrouw Maaike en

kig komt in Zoals ik het
wil een breed scala van ge-
tuigen aan bod. Manu
Keirse, voorzitter van de
evaluatiecel Palliatieve
Zorg, geeft aan dat “mo-
menten van verbonden-

de verpleegster Marijke. Dat verschil-
lende invalshoeken in elkaar overlo-
pen is het enige echt zwakke punt: on-
danks de licht verschillende kleur van
de bladzijden waarop de bijdragen van
Cosyns en Vlaminck werden afge-
drukt, bemoeilijkt de afwisseling van
‘ikken’ allicht de toegankelijkheid
voor niet-geoefende lezers. Hoe dan
ook vormen de meerstemmigheid en
de betrokkenheid (mogen we het me-
deplichtigheid noemen?) van de au-
teurs misschien wel de grote kracht
van hun project. 

Cosyns’ relaas uit de praktijk van een
arts die mee vorm gaf aan de recente
maatschappelijke discussie over het
thema, is een van de rode draden in
het boek. De interviews met bevoor-
rechte getuigen die voor euthanasie ko-
zen of er een mening over hebben,
kunnen gelezen worden als documents
humains maar brengen ook specifieke
thema’s aan, zodat we het brede debat
in ons hoofd kunnen naspelen of er ge-
woon het zwijgen toe doen. Grondtoon
is alleszins de gedrevenheid en de aan-
dacht voor nuances die voor- en tegen-
standers aan de dag leggen, al zitten de
critici van de wet, zoals Cosyns bij her-
haling grimmig opmerkt, doorgaans
goed in hun vel, zijn ze goed opgeleid
en hebben ze een behoorlijke maat-
schappelijke positie – wat niet altijd
opgaat voor de ervaringsdeskundigen
die hier aan het woord komen. Geluk-

heid en diepere zingeving (...), die na-
bestaanden als uiterst waardevolle
herinneringen kracht geven om verder
te leven” geen monopolie zijn van zijn
sector, maar even goed bij euthanasie
horen. Verderop in het boek vraagt een
tegenstem zich ongerust af of al dat
palliatieve geweld “niet iets van de ka-
tholieken is”, waarna de patiënt toe-
geeft hoe fantastisch hij het eigenlijk
wel vindt. VUB-prof Wim Distelmans
trekt in zijn voorwoord van leer tegen

JJOOHHAANNNNAA  VVLLAAMMIINNCCKK,,
MMAARRCC  CCOOSSYYNNSS  &&  SSAASSKKIIAA
VVAANNDDEERRSSTTIICCHHEELLEE
Zoals ik het wil
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verzorgende hardnekkigheid, en stelt
dat de euthanasiewet de bespreek-
baarheid van het thema zo ingrijpend
heeft vergroot dat ze eigenlijk levens-
verlengend werkt. Jaap Kruithof reikt
nog even het theoretische ijkpunt aan:
het al dan niet onomkeerbare, on-
draaglijke lijden. Maar het zijn de ge
tuigenissen van een twintigtal ‘gewo-
ne’ mensen die Zoals ik het wil tot een
sterk verhaal maken. Stan Kenis neemt
het op voor de patiënt die al te vaak als
een onmondig kind wordt behandeld:
“Is het een privilege om omringd te
zijn met dokters met wie je wel kunt
praten of hangt dit af van je eigen in-
tellectuele assertiviteit, of is een foto
graaf interessanter dan een postbode?”
Een anesthesist vertelt over de euforie
die hij ervaart wanneer hij een leven
redt en wanneer hij iemand zijn eigen,
zelfgekozen dood ziet sterven: “Een eu
thanasievraag is een wanhoopsvraag.
Mensen zijn bang om te sterven op een
beestachtige manier.” Fijntjes neemt
Lydia Bouquet, 82 jaar, het woord “har-
teloos” in de mond – niet voor de dok-
ter die haar waardig zal laten sterven
maar voor de huisarts die niet ingreep
wanneer hij haar man zag aftakelen.
Ook de aloude tegenstelling tussen ge
lovige en atheïst wordt niet uit de weg
gegaan. Roger, van wie we alleen de
handen en de voornaam mogen ken-
nen, eist als “verbeten existentialist”
het recht op zelfbeschikking op; Co-
syns noteert treffend dat het uitzicht
over de zee zijn laatste blik op eindig
zal worden. Ivo en Lotti wilden eutha-
nasie, maar ze botsten op de geloofs-
overtuiging van hun artsen. Aalmoe-
zenier Bert slaat het eigen geweten
hoger aan dan de bevelen uit Rome: je
moet uit het leven kunnen stappen als
het echt niet meer gaat. Raymonde was
katholiek, maar ze schonk haar li-
chaam aan de dienst Anatomie van de
VUB. De vader van Mario Verstraete, de
enige patiënt die in het Belgische par-
lement gehoord werd, bad in Oostak-
ker voor de genezing van zijn zoon
maar legde zich uiteindelijk neer bij
diens beslissing. Ook op dit punt gaat
Cosyns diep, in het pakkende verslag
over de dood van vader Stefaan (wan-
neer “zijn God” de laatste ademtocht

wegkuste), over het onvervreemdbare
recht van wie “zinvol wil lijden, opge-
dragen aan zijn God” of wanneer hij
Elisabeth Kübler Ross citeert die God
“een verdomde draler” noemde. Maar
meer nog gaat het hier over de exis-
tentiële trots van mensen die rustig
hun eigen dood in handen nemen. Tot
het bittere einde vertikte Kenis het om
ongeschoren en ongewassen in een
kamerjas op een bed te liggen. Hij wil-
de niet stikken in slijm maar waardig
afscheid nemen. Lily Boeykens herin-
nert aan het “recht op zelfbeschik-
king” uit de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens. Iemand ver-
gelijkt het met koekjes in een fabriek:
voor we van de band vallen, willen we
er zelf afstappen, “met een zekere fier-
heid”. Zowel de zestienjarige Freyja als
de moeder van Paul en Huguette ne-
men de term “eerbaar” in de mond;
voor moeder was het zowat haar laat-
ste woord.

Is de grondtoon van Zoals ik het wil en
van het hele euthanasiediscours niet
de urgentie? Veeleer dan om een le-
vensbeschouwelijke stellingenoorlog
gaat het hier om concrete antwoorden
op vragen die echte mensen stellen. Ze
hebben lang genoeg gewacht, ze be-
slisten dat het genoeg is geweest. Het
gebeurde letterlijk gisteren. Kijk naar
de bijschriften van de foto’s: Georget-
te stapte op 23 september uit het leven
(een week voor de tentoonstelling), Ivo
in augustus, Frans in mei, Raymonde
en Philippe eind vorig jaar – actueler
kan een boek niet zijn. Wanneer is de
grens bereikt, wanneer is alles gezegd?
Niemand kan het noodzakelijke ‘mi-
nimum aan levenskwaliteit’ voor een
ander invullen. Voor Mario Verstraete
had het te maken met de opera, voor

huisarts Philippe Saucez met koffie
zetten. “Wie niets meer haat of lief-
heeft, niets meer aankan, verdient
hulp om zijn leven te beëindigen (...)
als de boel volledig kapot is, moet je
mogen ingrijpen”, mijmert Kruithof.
Voor Freyja en haar (momenteel sta-
biele) hersentumor is de wet vooral
een geruststelling, ook al is het meisje
nog minderjarig en dus eigenlijk niet
bij machte om voor euthanasie te kie-
zen: “We zien wel wat er komt.” De
procedure heeft er alvast voor gezorgd
dat niemand een overhaaste beslissing
kan nemen; er is een wilsverklaring
vereist, en overleg tussen de betrokke-
nen. MS-patiënt Carl Verstraete geeft
aan dat aanhoudende pijn hem anders
al naar de definitieve oplossing gedre-
ven zou hebben. Maar wanneer de
hoogbejaarde Raymonde uiteindelijk
de laatste stap zet, vertelt ze haar arts
dat het voor haar de mooiste dag sinds
jaren is. Minstens even aangrijpend
zijn de laatste bladzijden van het boek,
wanneer enkele kroongetuigen weer
even aantreden, als in de finale cha-
conne van een opera. Met een state-
ment over het hemelsbrede verschil
tussen goed onderbouwde maar gra-
tuite vooroordelen over euthanasie en
het leven met een geliefde tijdens zijn
moeizame, bange afscheid van het le-
ven, maken de zus en de vriendin van
huisarts Saucez, die het boek opende,
de cirkel rond. Het getuigenis van Ly-
dia Chagoll en Frans Buyens, de regis-
seur van de baanbrekende film Minder
dood dan de anderen die zelf op 26
mei van dit jaar “consequent gestorven
is zoals hij consequent geleefd heeft”,
is de kroon op het werk. “Ik had een
film over het leven gemaakt, want ie-
mand die over z’n dood beslist, beslist
over zijn leven.” 

Als postscriptum: een ethisch di-
lemma van de ongevaarlijke soort.

Mag een recensent ongestraft op-
schrijven dat hij dit overrompelende
boek af en toe even heeft dichtgeklapt
om tranen weg te vegen? Kan kran-
tenpapier ontroering verdragen? Wil
de waan van de dag even gaan liggen? 

E R I C  M I N

Het zijn de
getuigenissen van 

een twintigtal ‘gewone’
mensen die het boek

tot een sterk 
verhaal maken
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