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Als iemand
heel graag
DOOD wil

door Adri Gorissen

W

Moet elke Nederlander recht hebben op vrij-
willige levensbeëindiging? Het is deze maand
tien jaar geleden dat de wet ‘Toetsing levens-
beëindiging op verzoek en hulp bij zelfdo-
ding’ werd ingevoerd. Evengoed blijven er
vragen.

W at doe je als
iemand je
vertelt van
een serieu-
ze doods-
wens? Hoe

schat je de ernst van iemands
wens juist in? Hoe kun je ie-
mand die graag dood wil hel-
pen?
Het zijn enkele van de dilem-
ma’s rond vrijwillige levens-
beëindiging die de jonge uit Lim-
burg afkomstige schrijfster Em-
ma Curvers (26) behandelt in
het boek Klaar dat vorige week
verscheen. Klaar, de titel zegt
het al, vertelt op diverse manie-
ren over mensen die klaar zijn
met het leven en er op zorgvul-
dige manier een eind aan willen
maken. Doel van het boek, dat
een groot aantal bijdragen van
uiteenlopende auteurs bevat, is
de lezer aan het denken te zet-
ten over de vrijwillige dood en
de discussie over euthanasie
gaande te houden.
Tussen alle ethici, filosofen, ad-
vocaten en politicologen is er
plek voor Curvers met haar di-
lemma’s rond de vrijwillige
dood. Ze heeft ze geformuleerd
na vijf weken lang een jonge
vrouw te hebben gevolgd die uit
het leven wil stappen. De vrouw
is 38, jong, gezond en ziet er pri-
ma uit, niet direct iemand die je
met euthanasie associeert. Toch
wil ze niet verder en zoekt naar
een manier om haar leven te
beëindigen.
De uit Gulpen-Wittem afkomsti-
ge Curvers is studente filosofie
en schrijfster. Ze levert columns
aan Folia Magazine en werkt aan
haar eerste roman. Voor haar bij-
drage aan Klaar werd ze door de
Limburgse uitgeverij Lemmens
benaderd. „Ik kreeg van de sa-
menstellers van het boek, die de
vrouw een tijdlang hebben ge-
volgd, filmpjes van haar”, vertelt
ze. „Die heb ik bekeken en ver-
volgens heb ik de praktische en
morele problemen die bij de
doodswens horen in kaart ge-
bracht. Daaruit zijn vijf dilem-
ma’s geselecteerd. Die heb ik be-
schreven in een soort brieven
die ik aan deskundigen richt. In
die brieven vraag ik me het een
en ander af over de vrijwillige

dood en geef mijn mening om
vervolgens de deskundigen te la-
ten reageren.”
Het onderwerp hield haar overi-
gens al bezig, want haar oma
stierf in januari middels eutha-
nasie. „Ik was er dus al mee be-
zig, merkte dat het gevoelig lag
en had er gedachten over. Maar
doordat de jonge vrouw een
heel extreem geval is en ik haar
niet persoonlijk ken, kon ik juist
zakelijk schrijven en kritische
kanttekeningen plaatsen. Om
euthanasie goed tegen het licht
te houden, moest ik alle posities
in kunnen nemen.”
Een belangrijk dilemma dat Cur-
vers verwoordt, is hoe je de
ernst van iemands doodswens
goed inschat. Is dat te doen en
hoe moet je het doen, zijn enke-
le van de vragen die dan opko-
men. Het gekke is, schrijft ze,
dat we trachten te begrijpen
waarom iemand dood wil en
ons die doodswens willen voor-
stellen. Dat kunnen we meestal
niet. Misschien moeten we pro-
beren ons een stuk minder ‘in
te voelen’ in de doodswens van
mensen, is haar conclusie.
Een vaststelling die door Dick
van Brink, voorzitter van stich-
ting De Einder die Nederlanders
steunt die euthanasie willen ple-
gen, wordt gedeeld. Hij gaat in
zijn antwoordbrief aan haar
zelfs nog wat verder: we moeten
ons helemaal niet meer in het
doodsverlangen van een ander
proberen te verplaatsen. Het eni-

ge waar het volgens hem om
gaat, is mensen steunen die in ei-
gen regie, op een zelf gekozen
manier en een zelf uitgezocht
tijdstip hun leven willen beslui-
ten.
Het schrijven over vrijwillige le-
vensbeëindiging heeft haar ei-
gen kijk op de doodswens van
mensen niet wezenlijk veran-
derd, wel verdiept. Curvers:
„Voorafgaand aan dit project zei
ik: iedereen die dood wil mag
dood. Ik denk nog steeds dat er
een recht op euthanasie moet
komen. Dat is nu niet het geval
en dat is eigenlijk een heel stom
foutje in die eerste euthanasie-
wet. Evengoed moet dat verlan-
gen altijd door anderen worden
bekeken en beoordeeld. In het
geval van iemand als de door

mij beschreven jonge vrouw is
dat haast niet te doen: omdat
we steeds maar willen ‘invoe-
len’, zal zij volgens de meeste
mensen niet aan de eisen ‘on-
draaglijk’ en ‘uitzichtloos’ vol-
doen. Ik heb gedurende dit pro-
ject gemerkt dat maar bar wei-
nig mensen de doodswens van
zo’n jong iemand willen accep-
teren. Toch merk je, ook vanwe-
ge de discussie rondom ‘vol-
tooid leven’, dat men psychisch
lijden steeds serieuzer neemt. Ik
hoop dat men het tenminste
over haar zal hebben, dat haar
verhaal iets zal bijdragen aan de
discussie.”

Lilian Kars en Albert Heringa e.a. -
Klaar. Uitg. Lemmens. ISBN
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Emma Curvers leverde voor het
boek ‘Klaar’ een bijdrage over di-
lemma’s rond de vrijwillige dood.
 foto Ellis Jansen


