
OP een dag was ze
er niet meer. Het
leek zo plots. Hu-
guette vertelde
dat haar moeder
voor euthanasie
had gekozen. Ze
vroeg er al zo lang

om. De oma verbleef al een aantal ja-
ren in een home. Ze kon niet meer al-
leen zijn. Daarvoor was ze te afhanke-
lijk geworden, ze viel ook heel vaak.

De eerste jaren in het home waren
best draaglijk. Haar man verbleef er
ook, al wist hij niet meer dat zijn eigen
vrouw een paar gangen verder haar ka-
mer had. Aloïs was dement. Dement,
maar gelukkig. Huguette kon zo mooi
vertellen over al die keren dat ze haar
moeder zijn kamer binnenreed en hij
haar omhelsde en kusjes gaf, zoals je
dat wel ziet bij prille kalverliefde. On-
dertussen was hij overleden en de oma
leefde dapper verder op haar kamertje
in het home.

Ze was bij haar volle verstand, maar
omdat ze zich niet meer al te best kon
uitdrukken, dachten sommige mensen
dat ook bij haar Alzheimer toegeslagen
had. Niets was minder waar. Ze zag
verschrikkelijk af van de lichamelijke
handicaps die zich opstapelden, waar-
door ze de foute indruk kon geven dat
ze mentaal niet meer optimaal functio-
neerde.

,,Lang geleden, nog lang voor er spra-
ke was van een euthanasiewet in Bel-
gië’’, zegt Huguette, ,,zag ik op televisie
een reportage over iemand die voor eu-
thanasie koos. Het was een terminale
kankerpatiënt. Ik was daar enorm door
gepakt. Zo moedig. We hebben daar-
over gepraat, mijn moeder en ik. En ik
beloofde om haar te zullen helpen als
zij ooit die keuze zou willen maken, als
ze ernstig ziek zou worden. Aan kanker
dacht ik toen. Wij hadden geen gehei-
men voor elkaar, wij praatten over al-
les en ik wist dat verzeilen in een toe-
stand van uitzichtloos lijden haar
grootste angst was.’’

,,Toen ze het zoveel jaren later vroeg,
was ik als aan de grond genageld. ‘Het
is genoeg geweest. Ik wil de spuit.’ Ik
wist dat ze het meende, ik kende haar
door en door. Voor ze die woorden uit-
sprak, hadden ze al maanden door
haar hoofd getold. Pas toen ze het ex-
pliciet zei, besefte ik ten volle de im-
pact van mijn belofte.’’

,,Medisch gezien kwam ze in aanmer-
king. Haar toestand was wel degelijk
uitzichtloos. Geen levenskwaliteit. De
vrees bestond dat ze op den duur zou
stikken door de verlamming van haar
keelspieren. Haar ene oog was al blind
en om te blijven zien, was een operatie
aan haar andere oog nodig. Maar nar-
cose was gevaarlijk, ze was een risico-
patiënt. ‘Het is ons geheimpje, Huguet-
te’, fluisterde moeder met veel moeite.
Ze wilde niet dat mijn broer het zou
weten, ze wilde alles tot in de puntjes
met mij regelen.’’

,,Ik heb getwijfeld. Ik ging ervan uit
dat het haar beslissing was. Ze was toe-
rekeningsvatbaar. Maar toch vond ik
het niet kunnen. Mijn broer moest het
weten. Ik kon dat niet alleen dragen.
Het kostte niet veel moeite om mama
te overtuigen. Ik sprak af met Paul in
het parkje achter het rusthuis. Toen ik
hem zag, dacht ik: Nu weet je het nog
niet, nu ben je nog onbekommerd,
maar als je deze plek verlaat, zal je le-
ven anders zijn.’’

Paul weet het nog goed. ,,Totaal bou-
leversant. Ik kon het niet geloven. Mijn
moeder! Ik had nooit iets opgemerkt.
Ze leefde en leefde toch goed? Ik was
opstandig, voelde woede. Hoe kon ze
mij dat aandoen? Ik bekeek het ego-
centrisch. Ik had ook iets van ‘wie zijn
wij om in het leven in te grijpen?’ Dat is
toch tegen de natuur? Ik ben naïef ge-
weest. Het was een evidentie dat mijn
ma er was. Dat ze er altijd zou zijn.
Haar dood was heel ver weg. Ik stond
daar niet bij stil. Ze zou ouder worden.

Ouder en ouder. Steeds meer op de
sukkel. Ooit zou ze niet meer uit haar
slaap ontwaken. Zo zag ik haar dood.’’

,,Ik ging niet zo heel vaak naar het
home. Mijn zus heeft jaren intens voor
moeder gezorgd. Huguette was een
toegewijde dochter, ze heeft dat fan-
tastisch gedaan. Zij ging daar toch min-
stens drie, vier keer per week langs, ik
soms maar een keer per maand. Ik heb
jaren in het buitenland gewoond, jaren
dat we elkaar soms niet zagen. Maar ze
was er. Je moeder, die draag je toch al-
tijd en overal mee? Ik vond het onwe-
zenlijk te denken dat ze er niet meer
zou zijn. Laat staan dat ze er niet meer
wilde zijn. De dood, normaal overkomt
je dat, komt hij als een dief in de nacht.
Nu werd de dood besteld. Het was
nooit eerder tot me doorgedrongen dat
het kon.’’

,,Ik ben nadat Huguette me op de
hoogte bracht naar moeder toegegaan.
Ik kon het niet begrijpen, heb daar he-
vig zitten huilen. Maar ze probeerde
me te overtuigen. Ze zei dat ik het niet
begreep. Dat haar leven heel gelukkig
was geweest, dat ik geen verdriet
mocht hebben. Moeder keek me aan en
probeerde nog iets te zeggen. Eén
woord. ’Eer-baar. Eer-baar’, brabbelde
ze voortdurend, het duurde lang voor-
aleer ik het verstond. Het was een
woord dat ze nooit gebruikte en het
trof me diep. Ik begreep plots dat ze
heel moedig was. Ze wilde op een voor
haar waardige manier uit dit leven
stappen. Dat ene woord, dat eer-baar
heeft het hem gedaan bij mij. Ik kon
haar besluit begrijpen, snapte wat ze
bedoelde. Maar toch. ‘Wie zijn wij?’
Dat idee kon ik niet loslaten. Maar het
was haar beslissing. Zij wou ermee
stoppen.’’

,,Ik dacht ook terug aan die keer dat ik
samen met mijn zus bij onze moeder
was en moeder zich ontredderd en de-
pressief voelde. Ze kwam net uit het
ziekenhuis. Moe, uitgeblust. Ze was de
week voordien een aantal keren zwaar
gevallen en lag daar nu met een grote,
gehechte hoofdwonde. Huguette zei

toen: ’Moeder, je weet wat ik je beloofd
heb. Je moet niet blijven voor ons.’ Ik
was enorm gechoqueerd door die
woorden, maar ging er niet verder op
in.’’

Paul kijkt zijn zus aan als hij het ver-
telt. ,,Ik dacht in haar plaats’’, zegt Hu-
guette. Waar haalt ze de moed om nog
verder te kunnen, vroeg ik me af. Ik
dacht dat ze de beproeving doorstond
voor ons. Haar blik had iets smekends.’’

,,En toch voelde ik me schuldig, een
soort Judas. Mijn eigen moeders dood
plannen. ik had er een ambigu gevoel
bij. Enerzijds wilde ik haar bijstaan,
maar anderzijds wilde ik haar hele-
maal niet kwijt. Ze vroeg me om de pa-
pieren in orde te brengen. Drie handte-
keningen waren er nodig. Twee artsen
en een neuropsychiater moesten teke-
nen. Dan zit je daar toch voor die men-
sen met het gevoel van een geslepen
verrader. Moeder moest het zelf ook
nog op papier zetten, het gesproken
woord volstond niet. De maanden die
volgden, beleefde ik haar dood dag en
nacht, ik kon me de perfecte voorstel-
ling maken van hoe het zou gebeuren.
Daar lag ik wakker van.’’

,,Toen ik jong was, was onze relatie
niet altijd even best. Ze was best wel
autoritair en dominant. Een heel stren-
ge moeder. Maar door de jaren zijn we
innige vriendinnen geworden. Ze heeft
me zoveel bijgebracht, we konden
goed praten. Ik stond meer stil bij de
waarden die ze me had meegegeven.
Moeder dacht altijd heel praktisch,
misschien wel door haar afkomst, ze
kwam uit een boerenfamilie. Voor een
vrouw van haar generatie was het al
gewaagd om te durven denken dat het
misschien beter is dat een zwaar ge-
handicapt kind niet geboren wordt. Zij
vond dat beter, zowel voor de ouders
als voor het kind.’’ 

,,Toen haar besluit vaststond, heeft
het toch nog een paar maanden ge-
duurd. Opeens bleek er misschien een
praktisch probleem omdat ze niet echt
’ziek’ was. De dokters werden bang.
Kon en mocht het wel? De wet was ook
nog maar pas van kracht. Dat waren
verschrikkelijke maanden.’’

,,Het wachten duurt zo lang, jammer-
de moeder. Ze werd er hopeloos van.
Bang dat haar in die tussentijd iets zou
overkomen waardoor ze in een zieken-
huis zou belanden. Een katholiek zie-
kenhuis waar ze niks zouden bespoedi-
gen. Voor mij ook contradictorisch: al
die weerstand die ik ondervond om
haar wens in vervulling te laten gaan.
Het vreet aan je. En tegelijk had ik iets
van: ik ben mijn eigen moeders dood
aan het bepleiten. Het judasgevoel
bleef knagen. Maar in haar hoofd was
ze er al zo lang mee bezig. Het had haar
moeite gekost om het expliciet te uiten.
Ze begreep maar al te best dat het voor
haar kinderen een zware last om te
dragen zou zijn. Maar zodra we op de
hoogte waren, wilde ze haar beslissing
zo snel mogelijk doorvoeren.’’

,,Door de administratieve rompslomp
had ze natuurlijk nog tijd om zich te be-
denken, maar die tijd had ze niet meer
nodig. Ze was voor 100 procent over-
tuigd. Voor ons waren die maanden
van twijfel ook moeilijk. Die voortdu-
rende confrontatie met de vraag of ze
nu wel of niet mocht vertrekken, was
zenuwslopend. Ik ben er altijd bang

voor geweest dat ze zou sterven als ik
er niet bij was. Je hoort het zo vaak.
Dan krijg je een telefoontje en zeggen
ze: ‘Mevrouw, we hebben slecht
nieuws. Deze nacht is uw mama
overleden.’ Dat is toch eng? Je krijgt
geen kans om afscheid te nemen. Maar
wij wisten: 21 april 2003. Op die dag
zou ze ons verlaten, zouden we voor-
goed afscheid nemen. In die zin vond ik
het een mooi einde.’’

,,Ons rouwproces speelde zich vooral
af voor haar dood. We kregen twee
maanden om vaarwel te zeggen. Om
ons met het idee van haar dood te ver-
zoenen. Na haar dood was het minder
moeilijk, de aanvaarding was er. De
dag voor ze stierf, besefte ik ten volle:
dit is het einde. Als je nu naar huis gaat,
Huguette, laat je haar voor de laatste
keer levend achter. Ik vond geen rust. ’s
Avonds laat ben ik nog teruggegaan.
Ze was heel blij met dat bezoekje. En ik
kon nog een allerlaatste keer de deur
achter me sluiten terwijl ze sliep.’’

,,De volgende dag verliep heel se-
reen. We hebben met ons drieën de
middag doorgebracht. Ze was hele-
maal opgekleed. Een chique dame.
Nog een laatste keer de fotoalbums be-
keken. Ze dronk nog een theetje. We
deden er een scheutje jenever in, daar
hield ze van. Om halfvijf werd op de
deur geklopt. ‘De dokter is er’, zei een
verpleegster. Een beangstigend ge-
voel. Dan weet je: nu gaat het gebeu-
ren. Toen zei ik: ‘Moeder, je kunt nog
altijd nee zeggen.’ Maar haar ogen zei-
den ’ja’.’’

,,We hebben haar samen in bed ge-
legd. Het infuus inbrengen verliep niet
zo vlot. Even dacht ik: Yes, het gaat niet
door. Maar evenzeer bekroop me het
gevoel: Laat het nu alstublieft snel
voorbij zijn. Algauw namen ze haar an-
dere arm. Wij hebben haar ten volle ge-
steund. Haar hand vastgehouden, haar
moed ingesproken. Toen werd ze sla-
perig. ‘Ik heb alles gezegd’, en tevreden
sloot ze haar ogen. Daarna dineerde ik
samen met Paul. We hieven het glas op
moeders gezondheid. Ze liet me iets
moois na: mijn broer. We konden ons
verdriet delen.’’ 

,,Nu overvalt het me soms nog’’, ver-
trouwt Huguette me toe, ,,dat ik me
heel schuldig kan voelen als ik een leu-
ke vrije middag voor mezelf heb. Al die
vrijgekomen tijd. De laatste maanden
van haar leven was ik iedere dag bij
moeder. Met heel veel liefde. Soms
vraag ik me dan af of dat ook in haar
hoofd speelde. Of ze me wilde ontzien.
Maar dat hoefde ze niet, en dat wist ze
maar al te best. Dan denk ik: Kom op,
Huguette, zij heeft je die extra tijd ge-
geven, doe er iets moois mee.’’

,,Het dringt niet altijd tot me door’’,
zegt Paul, ,,dat ze er niet meer is. Soms
heb ik zin om haar te bellen, om naar
haar toe te gaan. Pas na die gedachte
wordt het me duidelijk dat dat niet
meer kan. Dat we zonder haar verder
moeten.’’

Ook Huguette is dat gevoel niet
vreemd. ,,Maar ik kijk vaak naar haar
foto, praat tegen haar, vraag raad. Ze is
nog alomtegenwoordig in ons leven.’’

Dit is een fragment uit het boek Zoals
ik het wil, gesprekken over euthanasie
van Johanna Vlaminck en Marc Co-
syns, uitgegeven bij Roularta Books.

,,IK HEB 
HAAR HAND
VASTGEHOUDEN
TERWIJL ZE
SCHREEF: ‘IK WIL
STERVEN.’ DAN
VRAAG JE JE WEL
AF: WAAR BEN 
IK VERDOMD 
MEE BEZIG?’’

De dood is iets wat je overkomt. De meeste mensen kunnen niet kiezen hoe
en wanneer ze zullen sterven. Maar er zijn ook mensen die doelbewust hun
dood plannen. Omdat ze ongeneeslijk ziek zijn en ondraaglijk lijden. Door de
euthanasiewet is dat nu ook wettelijk mogelijk. Huguette en Paul getuigen
over de keuze voor de dood van hun moeder. Johanna Vlaminck, foto
Saskia Vanderstichele
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Het is genoeg geweest,
ik wil de spuit
ZOALS  IK  HET  WIL :  EEN  GESPREK  OVER  EUTHANASIE
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