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egt Marc Cosyns, co-auteur van
het boek ‘Zoals ik het wil’ dat dezer
dagen uitkomt. Semper sprak over
het boek met hem, met co-auteur

Johanna Vlaminck en met fotografe Saskia
Vanderstichele.

Johanna Vlaminck, eindredacteur bij het
medisch weekblad de Huisarts: “Het idee
groeide bij Saskia en mezelf toen de dis-
cussie over de euthanasiewetgeving los-
barstte. Niet alleen bij de artsen maar ook
bij het grote publiek. In die tijd maakte ik
voor de Huisarts een portret van Philippe
Saucez, een huisarts, motorfreak en bon
vivant. Hij was ziek en zei dat hij eruit zou
stappen op het moment dat het leven
ondraaglijk zou worden. Op dat artikel kwam
veel reactie en het was aanleiding voor
Saskia en mezelf om een mail naar Marc
Cosyns te sturen. Hij wou direct meedoen.”

Huisarts Marc Cosyns (Universiteit Gent),
één van de stuwende krachten achter de
euthanasiewetgeving, beaamt. “Als arts en
wetenschapper doe ik onderzoek naar ethi-
sche beslissingen aan het levenseinde. Ik
ben ook politiek geëngageerd ten gunste 
van de rechten van de patiënt. Euthanasie
is daarvan een schoolvoorbeeld. Ooit over-
woog ik zelf portretten te maken van patiën-
ten. Uiteindelijk beperkte zich dat tot casus-
sen voor wetenschappelijke tijdschriften.

De beschrijvingen die Johanna maakt van
een aantal mensen zorgen voor een extra
toets. Om na te gaan of ik goed bezig ben.
Het gaat immers om nieuwe materie: hoe
ga je om met de euthanasiewetgeving? Met
patiëntenrechten? De openheid van het
boek is daarbij essentieel.”

Jonge mensen die een boek schrijven
over euthanasie, het ligt ogenschijnlijk niet
voor de hand?Johanna Vlaminck: “Als jon-
gere is het net makkelijker om hierover te
schrijven. De dood staat nog ver van je bed.

Ik voel dat ook bij mijn ouders die allebei
boven de 60 zijn. Voor hen is het veel con-
fronterender. Bovendien is het boeiend
wanneer ouderen je binnenlaten in hun
wereld. Een 89-jarige man met veel levens-
ervaring leerde me heel wat bij over leven
en dood. Je kan je als jongere ook niet voor-
stellen wat het is om 89 te zijn.” 

Cosyns: “Precies. Het is van belang voor
de maatschappelijke bewustwording dat
jonge mensen hier vragen rond stellen. Een
ongeval of ziekte kan ook hen overkomen.”

Bekende namen
Het boek bevat 26 portretten en is zo

ruim mogelijk opgevat. 

Johanna Vlaminck: “Het gaat onder
meer over een terminale patiënt, over
iemand die uit voorzorg een wilsbeschik-
king opmaakte, over een anesthesioloog,
een pastoor, een meisje van 16...” Voor
Cosyns staat het bewust omgaan met het
levenseinde centraal. “We gaan verder dan
euthanasie. Doel is het taboe dat rond de
wetgeving en rond sterven en dood hangt,
weg te nemen. Daarom brengen de men-
sen hun eigen realistische verhaal met
naam en toenaam. Met alle positieve én
negatieve kantjes. Eén anonieme getuige-
nis illustreert het taboe dat er toch nog altijd
rond hangt.“ 

Zoals ik het wil, 
gesprekken over euthanasie
“Dit boek gaat over mensen met een gezicht en een naam. Het zijn biografieën van individuen die op hun eigen
manier met de realiteit van doodgaan, euthanasie en sterven omgaan. Het taboe dat toch nog altijd rond eutha-
nasie hangt, wordt zo doorbroken.”

Tekst Geert Verrijken Foto’s Saskia Vanderstichele
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“We gaan verder dan
euthanasie. Doel is het

taboe dat rond de wetgeving
en rond sterven en dood

hangt, weg te nemen.”
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Niet enkel mensen die voor euthanasie
opteerden (een aantal stierven inmiddels)
komen aan bod. Ook nabestaanden die het
soms erg moeilijk hebben met de keuze van
de overledene. Nogal wat bekende namen
verleenden hun medewerking. Lydia Chagoll
en haar in mei overleden echtgenoot de
cineast Frans Buyens bijvoorbeeld. “Beiden
zijn overtuigde leden van Recht op Waardig
Sterven en Buyens was ook zeer consequent”,
aldus Vlaminck. Voor een interview met
kunstpaus Jan Hoet zakte ze af naar Duits-
land. “Voorlopig is hij gekant tegen eutha-
nasie voor zichzelf. Hij vergelijkt het met de
kerkelijke rituelen. Daar is op zich niets
tegen maar euthanasie is een ritueel waar-
in hij zichzelf niet kan terugvinden. Al
begrijpt hij het voor anderen en heeft hij
geen schrik van de dood. Als het zo beslist
is, moeten we het ondergaan, luidt zijn rede-

nering. Hoewel hij niet ontkent er misschien
anders te zullen over denken als het zover is.”
Ook Lily Boeykens, de vroegere voorzitter van
de Nationale Vrouwenraad komt aan bod.
Vlaminck: “Zij is in het beginstadium van
de ziekte van Alzheimer. Daaraan sterven,
vindt ze niet erg omdat het pijnloos is en
enkel de geest vervaagt. Toch wil Boeykens
dat stadium voor zijn.” Verder: de profes-
soren Etienne Vermeersch en Jaap Kruithof
en de ouders van Mario Verstraete. Cosyns:
“Een aantal geportretteerden zijn leraren in
het omgaan met sterven. Naar de toekomst

toe is het van belang dat de problematiek
van kinderen en dementerenden evenmin
uit de weg wordt gegaan.”

Marc Cosyns zelf schreef commentaar-
teksten. In functie van het omgaan met
stervensbegeleiding vormen ze een maat-
schappelijk tijdsdocument van de jaren
tachtig tot nu, zegt hij. “Ze geven een beeld
van mijn eigen ervaringen en achtergrond.
Over de manier waarop ikzelf met het 
thema in contact kwam.”

“Mooi, kunstig en toegankelijk”
Johanna Vlaminck: “Iedereen gaat dood.

Daarom is het belangrijk de mensen in hun
zeer uiteenlopende context te schetsen. Het
is niet allemaal positief. Er zitten ook schrij-
nende verhalen tussen.” Cosyns: “Positief
is dat mensen bewust omgaan met de dood.
Niet omdat sterven zo positief is. Wel omdat
je er nu eenmaal niet aan ontkomt. Belang-
rijk is de bespreekbaarheid. Dat kon tien
jaar geleden nog niet in de geneeskunde.
Alles was medisch-technisch mogelijk en
zoniet dan zweeg men er over. De pallia-
tieve beweging, Kübler-Ross enzoverder
hebben de communicatie over sterven
mogelijk gemaakt. Euthanasie kan. Sterven
kan een welbewuste, voorafgaandelijke
keuze zijn. Dat is het positieve. De titel
‘Zoals ik het wil’ is dan ook welbewust geko-
zen en refereert ook naar de laatste wilsbe-
schikking. Daarin is de wetgeving heel
belangrijk. Heel formeel ook met het te-
kenen van een document. Mensen zijn ge-
dwongen na te denken. ‘Zoals ik het wil’
heeft dus niets met egoïsme te maken. Wel
met zelf weten wat je wil voor je er kan over
praten. Mensen weten waar ze staan. Dan
pas kan de volgende fase beginnen. Het is
dus een positieve titel.” 

Hij vindt het boek “mooi, kunstig en toe-
gankelijk”. En het bevat een boodschap.
“Heel belangrijk is dat zorgverleners de

nodige tijd uittrekken om te luisteren naar
wat mensen rond euthanasie vertellen. Dat
geldt trouwens voor het hele gebeuren rond
gezondheid en ziek zijn. Het gaat ook over
patiëntenrechten. De arts is niet degene die
weet wat goed is voor de patiënt. Hij maakt
enkel keuzes bespreekbaar en begeleidt ze.
Artsen mogen hun macht niet misbruiken.
Ze moeten afstappen van het vroegere
paternalisme. De wetten op de palliatieve
zorgverlening, euthanasie en patiënten-
rechten zorgden trouwens voor een hele
kentering”, besluit Cosyns. ■

Portretten met een gezicht
De zwart/wit-foto’s geven ‘Zoals ik het wil’ een heel eigen cachet. Ze zijn van de hand van Saskia Vanderstichele,

freelance fotografe voor onder meer Semper en de Huisarts.

ensen fotograferen die tot eutha-
nasie besloten hebben, ligt niet
voor de hand. Saskia Vander-
stichele beaamt: “Inderdaad.

Johanna benadrukte bij het vastleggen van
een afspraak ook altijd duidelijk dat er een
foto bij hoorde. Verschillende mensen
haakten daardoor af.” Marc Cosyns: “De
foto’s tonen dat er een vertrouwensklimaat
was. Een interview willen mensen nog wel
toestaan. Maar er ook nog een foto bij, dat
is niet evident.” Johanna Vlaminck: “Door-
gaans zit er in de foto iets dat in het gesprek
tot uiting komt. Jan Hoet  toont bv. trots
de littekens in zijn nek, Elisa Frans zit in
Yoga-houding. De foto’s ondersteunen de
tekst.” Enkel een reportage over de onder-
tekening van een wilsverklaring vormt een
boodschap op zich.

Bewust opteerde Vanderstichele voor
zwart/wit-foto’s: “Niet alleen omdat ik er
meer voeling mee heb dan met kleur. Ook
omdat je zo veel beter met contrasten kan
werken en dat gaat goed samen met het
onderwerp. Opvallend veel mensen
lachen trouwens op de foto’s. Er goed op
staan vonden ze belangrijk. Voor velen
was het de laatste keer.”

Fototentoonstelling 
Nog tot 24 oktober worden de portret-

ten uit het boek samen met foto’s van Stan
Kenis tentoongesteld (*). Cosyns: “Stan
Kenis is een fotograaf die in 1996 over-
leed. Het ging om openlijke euthanasie
avant la lettre. Samen met zijn vrienden
en familie waren het mensen die ervoor
uitkwamen. Stan kreeg van de dokters te

horen dat hij nog drie tot twaalf maanden
te leven had. In de loop van de behande-
ling schreef hij een dagboek van meer dan
duizend bladzijden. Daarvan maakte ik
indertijd een casusbespreking voor een
tijdschrift. In ‘Zoals ik het wil’ is de tekst
sterk gecompileerd weergegeven. Stan
was meer dan een patiënt, hij was veeleer
een gesprekspartner,” dixit Cosyns. Tijdens
zijn laatste levensmaanden maakte Stan
Kenis een serie bloemenfoto’s die nu dus
worden tentoongesteld.  ■

(*) Caermersklooster, Oostvlaams
Provinciaal centrum voor kunst en 
cultuur, Vrouwenbroersstraat 6
(Patershol), Gent. ✆ 09/269.29.10, 
www.caermersklooster.be.
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