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Vladimir Nabokov’s autobiografie (“Geheugen, spreek” – 1951)
begint met de meesterlijke zin: “De wieg schommelt boven een
afgrond en het gezond verstand zegt ons dat ons bestaan niet
meer is dan een vluchtig kiertje licht tussen twee eeuwigheden
van duisternis”. “Sterven is de ultieme confrontatie. Een
huiveringwekkend moment. De dood overkomt je. De meeste
mensen krijgen niet eens de mogelijkheid om te kiezen hoe en
wanneer ze zullen sterven”, zo luidt het dan weer op de
achterflap van het boek “Zoals ik het wil” van Johanna Vlaminck
en Marc Cosyns, dat in het najaar 2004 aan het publiek werd
voorgesteld in het Gentse Caermersklooster.

Laat ik met de deur in huis vallen. Dit boek heeft me bij de
keel gegrepen, niet in het minst omdat het heel wat
aantekeningen bevat uit het dagboek dat Stan Kenis -
kunstfotograaf en gekend figuur uit het Patershol – bijhield
van 10 december 1995 tot aan zijn dood op 3 september
1996. Ik leerde Stan als een echte levensgenieter kennen in
de jaren zeventig. Ook al zagen we mekaar met lange
tussenpozen niet, het weerzien was altijd prettig omdat
Stan als geen ander de kunst van de blijmoedigheid bezat.
In de jaren negentig verloren we mekaar uit het oog. De
schok was des te groter toen ik zijn dood vernam en mij
pas op zijn begrafenis realiseerde welke lijdensweg hij achter
de rug had. Stan koos voor euthanasie, zeven jaar voordat
het wettelijk kon, en dank zij een begripvolle en moedige
arts.

Van een geëngageerd arts als Marc Cosyns zou je kunnen
verwachten dat dit boek een onvoorwaardelijk pleidooi
voor euthanasie inhoudt. Het subtiele is nu juist dat heel
wat mensen aan bod komen en de “gesprekken” over
euthanasie inderdaad ontmoetingen – in de ware zin - zijn
geworden waarbij ieders opinie strikt gerespecteerd werd.
Dit maakt dat “Zoals ik het wil” uiterst genuanceerd
overkomt en dat ook militante voorstanders van de
euthanasiewet deze met een zekere afstand kunnen bekijken.
Tussen de vele getuigenissen en visies door, gaan de auteurs
dieper in op een aantal aspecten van de euthanasiewet.

< Een goede dood >

Het beklijvendst zijn uiteraard de gesprekken die journaliste
Johanna Vlaminck heeft gevoerd met terminaal zieke
mensen en hun geliefden, of met familie en vrienden van
overledenen die voor ‘een goede dood’ hebben gekozen.
Maar ook de ontmoetingen met dokters die met terminaal
lijden en de vraag om euthanasie geconfronteerd worden,
zijn bijzonder aangrijpend èn verhelderend. Voor wie de
eed van Hippocrates heeft afgelegd blijft het verzoek om
iemands leven te beëindigen door het toedienen van een

< Beklijvend en doodeerlijk >
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Zoals ik het wil
Gesprekken over euthanasie

dodelijke injectie, hoe dan ook een uiterst moeilijke opgave.

Ook de meest controversiële aspecten van de euthana-
siewet – namelijk levensbeëindiging op verzoek omwille
van ondraaglijk existentieel lijden en het probleem van
uitzichtloos lijden van kinderen – worden in dit boek op
een eerlijke en doortastende manier behandeld.

Verder komen enkele bekende figuren zoals Etienne
Vermeersch, Lily Boeykens, Jaap Kruithof, Jan Hoet, Frans
Buyens en Lydia Chagoll  aan het woord. Het is ontroerend
om te zien hoe de ene filosoof de andere niet is.
Vermeersch verklaart categoriek niet te begrijpen waarom
iemand angst heeft voor de dood. Kruithof begrijpt de
bewering van Vermeersch niet bang te zijn voor de dood,
dan weer helemaal niet. Confronterend zijn ook de
ervaringen, visie en getuigenissen van UZ-aalmoezenier Bert
Vanderhaegen en begrafenisondernemer Ignace Dhondt.

“Zoals ik het wil” wordt rijkelijk geïllustreerd door de
schitterende foto’s van Saskia Vanderstichele, die op een
zeer discrete en tezelfdertijd uiterst expressieve manier alle
betrokkenen in beeld heeft gebracht.

Uit het nawoord citeer ik nog graag het volgende:

“Wat ons het afgelopen jaar meer dan duidelijk geworden
is, is dat niemand in de eerste plaats kiest voor euthanasie.
Het omzetten in de werkelijkheid van deze weloverwogen
keuze vereist moed, moed en zekerheid dat het nooit meer
goed komt”.

Pierre Martin Neirinckx

Zoals ik het wil – Gesprekken over euthanasie. Johanna Vlaminck,
Marc Cosyns. Fotografie: Saskia Vanderstichele. ISBN 90 5466
636 6 - Roularta Books, 2004, 219 blz.

fragmenten

“Bij momenten doolt mijn geest zonder doel of raakpunt. Ik
zie de dood voor ogen en weet niet wat te denken. Heb ik
eigenlijk angst? Mijn keel stremt. Angst voor de dood? Of is
het iets anders? Bij momenten is het een eindeloos,
oeverloos verdriet voor wat ik zal missen. Het missen van
gevoelens van geluk, liefde, verbazing, ontdekking, exaltatie,
droefenis, melancholie,... enfin alles, alles wat een mens
bezielt.”
Uit het dagboek van Stan Kenis, 6 mei 1996.

“Ik ben 89. Mijn ziekte is mijn vermoeid en versleten
lichaam. Enkel een klein gedeelte schijnt minder aangetast
door de vergankelijkheid. Het brein lijdt aan een soort pijn.
Wanhoop, radeloosheid, verwarring, angst voor wat is, voor
wat komt. Het bewustzijn – dit uitzonderlijk geschenk –
wordt een dure rekening voor het wezen dat beseft hoe
nutteloos verdere aftakeling is.”
Roger.

“Als huisarts sterf je ook een beetje als er een patiënt
overlijdt. Bovendien brengt het dikwijls een gevoel van falen
met zich mee. Je therapie werkte niet. Het aspect
‘genezen’ valt weg en ik ben tenslotte een genees-heer.”
Dr. Jaak Verkinderen

“Epicurus zei: ‘Zolang ik er ben is de dood er niet, als de
dood er is ben ik er niet meer’, dus waarom bang zijn?
Natuurlijk is er niets na de dood. Het is een absurde idee te
denken dat er nog iets komt tenzij we aanvaarden dat alle
levende wezens blijven voortbestaan, chimpansees, maar
ook vinken, vlinders... of misschien alleen de zoogdieren, of
pas vanaf de hominiden, of de Neanderthalers? Allez, geloof
jij dat er nog iets komt?”
Prof.Dr.Etienne Vermeersch



24  januari 2005

“Voor Elisa zijn de verplichte getuigen de grootste ergernis.
Minstens twee mensen moeten haar wilsverklaring mee
ondertekenen. Ik vind het niet passend dat ik daar anderen
moet bij betrekken. Uiteraard begrijp ik dat er een wet
moet zijn, maar ik wil zelfstandig blijven en alleen kunnen
beslissen. Anderen belasten met mijn verzoek is voor mij
een brug te ver.”
Elisa Frans, 74

“Als ik morgen een fatale diagnose
krijg, zal ik mij daarbij neerleggen. Ik
leef verzoend met de dood... Voor
mezelf heb ik alles op papier gezet:
financiële aspecten, type uitvaart,
muziekkeuze. Ik vind het belangrijk
dat je daarover nadenkt en dat de
mensen die je omringen weten hoe je
tegen die zaken aankijkt, zo kunnen
ze je laatste wensen in vervulling
brengen. Dit kan, ondanks het verlies,
een goed gevoel geven.”
Ignace Dhondt, werkzaam in de
begrafenissector

“Bij mensen die dood willen om een
psychische pijn ben ik altijd ontroerd
door de tranen bij het vertellen van
het achterliggende verhaal en de
daaropvolgende intense gelukzaligheid
als ze het hebben over hun dood.
‘Dat is de mooiste dag die me nog te
wachten staat’, zucht Georgette.
Haar tranen maken plaats voor een
mooie glimlach.”
Johanna Vlaminck, auteur van
het boek

“Frans had al maanden heel veel pijn, ondraaglijke pijn in de
rug. Op 24 mei kreeg hij een beroerte. Hij was er slecht
aan toe. Aan zijn liefste en aan twee artsen kon hij nog
duidelijk maken dat zijn moment van afscheid aangebroken
was. Op 26 mei gleed Frans uit dit leven, met euthanasie.
‘Hij is consequent gestorven zoals hij consequent geleefd
heeft’, zegt Lydia. ‘En het enige wat ik er nog over kwijt wil,
is, dat het moed vereist. Moed om het te doen en moed
om het bij te staan...’ ”
Frans Buyens (†) & Lydia Chagoll

Frans Buyens  ©Saskia Vanderstichele




