Tekst van de lezing door Hans Lam gehouden in het Geuzenhuis te Gent op 26
november 2015, georganiseerd door Vonkel in samenwerking met De Maakbare
Mens.

EUTHANASIE IN VERSCHILLENDE SAMENLEVINGEN
Euthanasie is geen nieuwe verworvenheid; de vraag om te helpen het eigen leven te
beëindigen is in de geschiedenis steeds weer gesteld. De gangbare definitie van
euthanasie is: opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan
betrokkene op verzoek van de betrokkene.
Dood en sterven zijn culturele fenomenen. De keuze hoe, waar en wanneer te
sterven is ingebed in een geheel van sociale en culturele regels en normen. Met
Marcel Mauss 1 kan je spreken van een ‘prestation totale’ waarin religieuze,
juridische, medische, morele, economische, psychologische en esthetische factoren
alle in wisselende mate een rol spelen.
Gebruik makend van de definitie van euthanasie gaan we op reis. Eerst naar Japan
naar aanleiding van de film ‘De Ballade van Narayama’. Daarna volgt casuïstiek over
levensbeëindiging met hulp elders, waarna we teruggaan naar onszelf, naar België
en Nederland met onze eigenaardigheden.
Het is geen vrijblijvende reis. We zien anderen vanuit onze eigen achtergrond én we
zien onszelf tegen de achtergrond van de anderen. Hans-Georg Gadamer, sprak van
het versmelten van horizonten 2, en Zygmunt Bauman van de hermeneutische spiraal
3
, een proces van achtereenvolgens kijken en luisteren, interpreteren, vragen,
opnieuw kijken en luisteren, opnieuw interpreteren enz.
Als rode draad door dit verhaal koos ik twee citaten van dichters, omwille van de
eerlijkheid een Nederlandse en een Belgische. Met excuus aan de dichters Martinus
Nijhoff en Herman de Coninck: ik gebruik slechts een fragment uit hun gedichten, ik
haal ze uit hun eigen context en breng ze ten behoeve van het betoog in een nieuwe
context.
Elk woord vernieuwt de stilte die het breekt
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Stilte in deze regel betreft meer dan de afwezigheid van geluid. Stilte heeft potentie.
Het is een overgangssituatie, het eind van het voorafgaande, wachten op het
volgende. Zoiets als ingehouden adem, of een witregel in een gedicht. Stilte is ook
zwijgen, of luisteren wanneer een ander spreekt.
En ook woorden hebben potentie, ze kunnen stilte breken én ze kunnen iets nieuws
scheppen. In het kader van ons onderwerp vanavond gaat deze dichtregel over de
verhouding tussen woorden en stilte, tussen spreken en zwijgen.
Er is hier. Er is tijd
Om overmorgen iets te hebben achtergelaten.
Daar moet je vandaag voor zorgen.
Voor sterfelijkheid. 5

Vooral het laatste woord, sterfelijkheid, is hier belangrijk. Wil je iets achterlaten dan
staat dat altijd in verband met sterfelijkheid, daarvoor kan en moet je nú zorgen. De
Coninck heeft het niet over het vage en abstracte begrip onsterfelijkheid maar over
de dagdagelijkse sterfelijkheid.

JAPAN
‘De Ballade van Narayama’ van regisseur Shohei Imamura is de verfilming van een
korte roman van de Japanse schrijver Shichiro Fukazawa uit 1956. De film is
uitgebracht in 1983, werd bekroond met de Gouden Palm van het filmfestival te
Cannes.
Korte samenvatting. Film en boek spelen zich af in een arm bergdorp in Japan, waar
voortdurend honger dreigt. De traditie schrijft voor dat mensen bij het bereiken van
de zeventigjarige leeftijd zich de berg op laten dragen door een familielid, naar de
god van de berg, waar ze achtergelaten worden. Noch in het boek, noch in de film
wordt overigens het woord ‘sterven’ gebruikt.
De negenenzestigjarige oude hoofdpersoon, O Rin bereidt zich vol verlangen voor op
de tocht. Ze zorgt voor de toekomst van haar gezinsleden: voor voedsel, voor een
nieuwe vrouw voor haar zoon en dergelijke. In de woorden van De Coninck: ze zorgt
voor haar sterfelijkheid én (mijn aanvulling) voor die van haar familie. Met moeite
overreedt ze haar oudste zoon haar weg te brengen. Hij wil haar niet missen, maar
ze is consistent in haar besluit en hij gaat uiteindelijk akkoord. Ze gaan samen,
zwijgend op weg. Zwijgen is een traditioneel gebod. Bovengekomen laat hij haar,
biddend op haar matje achter. Wanneer het begint te sneeuwen is hun tocht meer
dan geslaagd.
Een tegenfiguur is de eveneens zeventigjarige Matayan, die om verschillende
redenen niet weggebracht wil worden naar de god van de berg. Tegen zijn zin wordt
hij door zijn familie geboeid, een eind de berg opgebracht en aldaar in een ravijn
gegooid. Zwarte raven vliegen rond zijn lichaam, in contrast met de witte sneeuw
waarin O Rin achterblijft.
Enkele opmerkingen naar aanleiding van deze film.
 De film laat de vier seizoenen zien met groei, bloei, verval en dood. Verwijst
hiermee naar het natuurlijke verloop van mensen, dieren en dingen.
 Voordat moeder en zoon op weg gaan is er een bijeenkomst met de ouderen
van het dorp, de ‘ervaringsdeskundigen’. Zij geven raad en regels. Over de
route, over het tijdstip van vertrek, over het gedrag onderweg en over hoe te
handelen wanneer moeder is weggebracht.
Wanneer we dit vergelijken met de huidige euthanasiepraktijk in België en
Nederland dan valt op dat een dergelijk vóóroverleg met deskundigen als
vaste regel hier niet gebruikelijk is. Mijns inziens is het een belangrijke les om
te overwegen. Uit de paar onderzoeken die daarover zijn gedaan is gebleken
dat het rouwproces gemakkelijker verloopt indien de voorbereiding beter was.
Overigens las ik bij Lieve Thienpont dat een dergelijk vooroverleg wel al hier
en daar plaats vindt. 6

 De zoon Tatsuhei houdt zich niet aan de regels, die voorschrijven dat er
gezwegen moet worden. Het lúkt hem niet om te blijven zwijgen. Wanneer het
begint te sneeuwen gaat hij terug en spreekt nog een paar woorden tot zijn
moeder. Hij is – in onze terminologie -- burgerlijk ongehoorzaam, hij wil met
zijn moeder delen dat de tocht geslaagd is. Máár zij blijft zwijgen, haar stilte is
die van weg-gaan, van niet-meer-hier-zijn. En zijn woorden daarentegen staan
voor in-leven-blijven.
 Twee beelden uit de film. De relatie van moeder en zoon culmineert in
wederzijds intiem zwijgend afscheid. Hij groot en zij klein, en omgekeerd. Een
derde, bijvoorbeeld een arts, zou storen.

Deze beelden zijn wat mij betreft een veel sterker pleidooi voor euthanasie
dan alle woorden bij elkaar.

Tot zo ver de film.
Film en boek staan niet alleen. Ze zijn deel van een lange verteltraditie. Sinds de
tiende eeuw wordt het verhaal van oude mensen die de berg op gebracht en daar
achtergelaten worden steeds weer verteld, in steeds nieuwe compositie en in steeds
nieuwe sociale en culturele context. De diverse verhalen leren ons iets over hoe de
omgang met oude mensen in Japan verandert. Zoals die ook in België en Nederland
verandert.
Drie opmerkingen vooraf om de paar verhalen die ik koos beter te verstaan.
 In Japan is een diep geworteld esthetisch bewustzijn. Generaliserend (en veel
te kort) gezegd: in Japan ziet men schoonheid in dat wat niet af is, incompleet,
onvolmaakt, in dat wat vergankelijk is. Zowel in voorwerpen als in natuur.
Voorbeelden: maan-kijken, vooral vanaf een bergtop, geeft een gewilde
esthetische ervaring, en dan vooral een maan die deels verduisterd is. Bekend
is ook de wens van veel Japanners om naar kersenbloesem te gaan kijken:
zuiverheid en schoonheid, gekoppeld aan vluchtigheid en vergankelijkheid.
Vergelijkbaar is ook sneeuw een uitdrukking van zuiverheid en puurheid
waarin intrinsiek al verval aanwezig is. Sterven in de sneeuw, zoals O Rin in
de film, is een begerenswaardig goed en zeker op een berg, de
ontmoetingsplaats tussen deze en gene wereld.

 De relatie tussen jongeren en ouderen. Zowel tussen kinderen en ouders,
tussen leerling en leraar, als tussen werknemer en werkgever. Ouderen
hebben altijd de plicht om de jongeren te beschermen, te verzorgen, de wereld
in te helpen. Door het wederkerigheidsmodel zijn jongeren daardoor
levenslang belast, namelijk met de plicht ouderen te dienen met een
zelfopofferende toewijding. Kinderlijke gehoorzaamheid is van oudsher een
van de basiswaarden van het confucianisme. Soms moet een kind de eigen
wil laten varen en uit respect en ontzag voor de ouders bereid zijn zich op te
offeren. Overigens wordt in modern Japan deze confucianistische verplichting
geleidelijk minder drukkend ervaren, ontstaat er ook hier een meer
individualistische samenleving.
 In de film en het boek wordt de berg ‘Narayama’ genoemd, hetgeen betekent:
de berg met de eiken. In alle verhalen wordt de berg Oba Sute Yama (oba =
vrouw, sute = achterlaten, yama = berg) genoemd. De berg bestaat werkelijk,
is gelegen in de provincie Nagano. De officiële naam op kaarten is Kamuriki
Yama.

Een selectie uit de vele verhalen over Oba Sute Yama

1. In allerlei verhalenbundels uit de 13e eeuw komt de volgende vertelling voor.
Het oude verhaal (zoals in de film verteld), wordt aangevuld met een autoriteit.
In oude tijden was de gewoonte dat mensen die de leeftijd van zestig jaar
bereikten op de berg achtergelaten moesten worden. Zo werd op een dag een
oude man door zijn twee zoons in een stoel omhoog gedragen. Onderweg brak de
oude man takjes af van de bomen. “Waarom doe je dat vader? Zodat wij de weg
zonder jou terug kunnen vinden?” Vader antwoordde met een gedicht:
“Takken afbreken in de bergen
helpt mijn goede kinderen
voor wie ik mij ga opofferen”
De zoons dachten hier nauwelijks over door, brachten hem de berg op en
verlieten hem. Via een andere weg gingen ze terug naar huis. De zon ging onder
en ze verdwaalden. Toen de maan opkwam en de berg verlichtte konden ze niet
anders dan teruggaan naar hun achtergelaten vader. “Wat hebben jullie gedaan?”
vroeg hij. “We wilden niet dezelfde weg terug nemen en zijn de weg kwijt
geraakt, zeg ons hoe we terug moeten, vader”. Dankzij de afgebroken takken
vonden ze de weg en namen vader weer mee naar beneden. Daar aangekomen
verstopten ze hem onder de vloer, gaven hem alle dagen te eten en waren blij
vader bij zich te hebben.

Enige tijd later gaf de heer van het land de opdracht aan zijn mensen om een
touw van as te maken. De mensen mengden as met water maar het lukte niet om
een touw te maken. De twee broers bespraken dit met hun oude vader. Hij zei:
“Maak stro nat met zout water, maak daar een touw van, laat het drogen,
verbrandt het en geef dan de as in de vorm van een touw aan de heer”. De broers
deden zoals het gezegd was en overhandigden het touw aan hun heer.
De heer was hiermee zeer ingenomen en zei: “Met zulke wijze mensen in mijn
land voel ik mij veilig, waar komt deze wijsheid vandaan?” Hierop vertelden de
broers precies hoe het met hun vader was verlopen. De heer gaf daarop het
bevel dat vanaf nu niemand meer oude mensen mocht achterlaten. Met veel
beloningen kwamen de broers terug bij hun huis in blij weerzien met hun vader.7

Dit verhaal komt in die tijd in allerlei variaties terug, het betreft zowel mannen als
vrouwen. Twee opmerkingen:
 Commentatoren stellen dat dit verhaal een voorbeeldfunctie heeft. Het gaat
namelijk over de confucianistische kinderlijke gehoorzaamheid. Jongeren
hebben de plicht hun ouders te respecteren en voor hen te blijven zorgen.
In die zin is dit een moralistische vertelling. Wegbrengen en op de berg
achterlaten wordt veroordeeld, het mag niet meer.
 Er is sprake van burgerlijke ongehoorzaamheid én van een heerser, een
autoriteit die burgerlijke ongehoorzaamheid accepteert. Het is het sein om de
oude regels te wijzigen. Wegbrengen en achterlaten van oude mensen is van
nu af aan verboden.
Vergelijk hiermee Nederland zeven eeuwen later. Ook hier is in de jaren zeventig van
de vorige eeuw een dochter (die ook arts is), burgerlijk ongehoorzaam, zij helpt haar
bejaarde moeder te sterven in een verzorgingshuis, hetgeen bij justitie wordt
aangegeven. De dochter is burgerlijk ongehoorzaam. Deze euthanasie wordt vaak
genoemd als het begin van de euthanasieregulering in Nederland. Verandering van
regels vindt ook hier plaats door de daad van een individu.
Wegbrengen van oude mensen mag – in deze versie van het oude verhaal – niet
meer. Maar het oude verhaal is daarmee niet verdwenen. Vier eeuwen later wordt
het wederom herverteld.

2. Een gedicht door Basho (1644-1694)
Basho was een zen-boeddhistische monnik, een van de grote meesters van de
haiku. Hij maakte lange tochten, zoektochten om inzicht te krijgen in zijn eigen ware
ik. Zo reisde hij te voet naar historische bekende plekken zowel in de natuur als naar
culturele plaatsen in Japan. En schreef daarover in dichtvorm én in dagboeken. Zo
bezocht hij in 1687 ook het dorp Sarashina met de nabijgelegen Obasute Yama.

Daar schreef hij in zijn dagboek:
De herfstwind vervulde mijn hart met het verlangen om de maan boven de
berg Obasute te zien opkomen, het ruige gebergte bij het dorp Sarashina waar
de dorpelingen vroeger hun oude moeder achterlieten tussen de rotsen.

Hij gaat de berg op, ziet daar de maan boven Obasute Yama en schrijft:
Kijkend naar het landschap
een grote maan aan de hemel –
had ik hem versierd,
geschilderd met goudlak?
Over het Obasute verhaal het volgende prachtige gedicht:
In mijn verbeelding;
een oude vrouw en ik
huilend naast elkaar
kijkend naar de maan.
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Dit gedicht is voor mij een voorbeeld van horizon versmelting. Basho kent het oude
verhaal en verbindt dat met zijn huidige situatie. Het verleden versmelt met zijn
heden. In die versmelting huilt hij samen met de oude vrouw. En doorgetrokken naar
vandaag: doordat Basho toen een gedicht schreef dat wij nu lezen versmelt onze
horizon weer met de zijne.
Voor mij persoonlijk roept dit gedicht (samen met beelden uit de film) herinneringen
op aan de laatste uren die ik samen met mijn stervende moeder doorbracht, zwijgend
en intiem, in een ziekenhuis, zij aan infuus en beademing.

Af en toe kwam een goedwillende internist binnen om te vertellen hoe het met haar
kalium en natrium gehalte stond. Hij verbrak de stilte die ons verbond. Ik had hem
meer gewaardeerd wanneer ook hij gezwegen had.

3. Ruim twee eeuwen later verbeeldt de kunstenaar Yoshitoshi Taiso (18391892) opnieuw het oude verhaal.

Deze prent uit 1891, getiteld ‘De maan en de alleengelaten oude vrouw’ is een van
de laatste uit Yoshitoshi’s serie ‘Honderd Aspecten van de Maan’.
Twee aspecten in het werk van de prentkunstenaar zijn belangrijk:
 Hij had veel aandacht voor menselijke emoties via zeer expressief geschetste
gelaatsuitdrukkingen en lichaamstaal. Dat is in deze prent duidelijk niet het
geval.
 Verder gaan veel van zijn prenten over de confucianistische kinderlijke
gehoorzaamheid, deze prent is daarvan een duidelijk voorbeeld.

We zien hier dat niet de mensen maar de natuur centraal is. De berg is steil. De
pijnboom staat voor ouderdom. De maan is half verscholen achter de boom
(symbool van vergankelijkheid). De mensen zijn deel van een veel groter geheel.
Yoshitoshi verbeeldt naar mijn mening hier een natuurwet waarin de twee kleine
mensen vastberaden hun voorgeschreven rol spelen.
4. Ook in de eenentwintigste eeuw wordt de term obasute nog steeds gebruikt.
Japan is een van de snelst vergrijzende landen ter wereld. In 2007 was een vijfde
deel van de bevolking in Japan ouder dan vijfenzestig jaar, in 2020 is dat
waarschijnlijk een kwart. De zorg voor ouderen wordt zwaarder. Factoren die daar
debet aan zijn: tekort aan verzorgenden, er zijn minder huwelijken, er zijn meer
kinderloze huwelijken, de oude confucianistische waarden zijn minder
vanzelfsprekend geworden. Het gevolg is dat de traditionele zorg van kinderen voor
ouders sterk afneemt.
Critici van de overheid stellen dat de vergrijzing veel te weinig aandacht krijgt. Er
worden woorden gebruikt als: obasute politics, en obasute society. Waarmee gezegd
wordt: ouderen worden in Japan aan hun lot overgelaten.

Japan samengevat:
 De omgang met ouderen en met name het achterlaten van ouderen (obasute)
is een veranderend proces.
 Alle aspecten van de prestation totale hebben we gezien. Helpen bij het
levenseinde is een noodzakelijk natuurgebeuren, een religieus fenomeen,
een ethische plicht (hier confucianistisch), een esthetisch én een
psychologisch gebeuren, en tot slot een politiek fenomeen.
 De overeenkomst in alle verhalen is dat het gaat over de ouder-kind relatie in
het perspectief van het levenseinde, gekoppeld aan een leeftijdscriterium.

INUIT

9

Levensbeëindiging met hulp bij de Inuit lijkt sterk op het verhaal uit de film ‘De
Ballade van Narayama’. Er zijn echter een paar essentiële verschillen.
De Inuit bewonen een enorm gebied, gemeten van Oost naar West zo’n 10.000 km.
In de tijd waarin dit verhaal speelt (de eerste helft van de twintigste eeuw) werd het
inwonertal geschat tussen de acht- en negenhonderdduizend.
De bron van bestaan is jacht, hetzij op landdieren (kariboe, muskusos, poolvossen,
ijsbeer en kleinere dieren), hetzij op zeedieren (baardrob, zeehond, walrus, walvis).
Afhankelijk van het seizoen verplaatst de jacht zich van een land- naar een zeeoriëntatie en omgekeerd. Het leven speelt zich af in groot familie verband, in de
zogenaamde extended families.
Een belangrijk verschil met Japan is de omgang van ouderen met kinderen. Bij de
Inuit worden kinderen opgevoed in een sfeer van gelijkheid. Ze krijgen al heel vroeg
hun eigen verantwoordelijkheid zonder enige vorm van ondergeschiktheid. Daarmee
hangt samen dat individuen in sterke mate autonoom zijn; individualisme is een
belangrijk kenmerk van de Inuit. Zelfbeheersing wordt zeer gewaardeerd. Emoties
worden niet of nauwelijks getoond, privé problemen worden solistisch gehanteerd.
Sociale structuur. Er is geen leiderschap, maar wel is er sterke sociale controle, die
vooral het functioneren in de samenleving betreft. Functioneert iemand onvoldoende
als groepslid, dan wordt kritiek geuit in de vorm van bespotting, door diegene uit te
lachen. Dit kan zo ver gaan, dat zelfdoding er het gevolg van is. Pater Franz van de
Velde die circa vijftig lang bij de Inuit leefde en werkte zei hierover: ‘bespotting is hun
eerste en hun laatste wapen; in hun handen is het dodelijk’. 10
Over het kosmische systeem worden door de Inuit veel en uiteenlopende verhalen
verteld. Naast elkaar bestaan een bovenwereld met de maangod Aninga, de wereld
van mensen, dieren, dingen, en de wereld beneden van de zee met de zeegodin
Sedna of Nuliajuk. In het kader van het onderwerp, levensbeëindiging met hulp, is
het religieuze systeem weinig relevant.
Ik noemde het al: falen binnen de leefgemeenschap is dodelijk. Falen betreft de
jacht, of de verzorgende functies betreffende het wonen in de iglo. Het wordt
veroorzaakt door ouderdom of invaliditeit en is dus, anders dan in de Japanse
verhalen, niet leeftijdsgebonden. Falen is dan de reden om te kiezen voor
levensbeëindiging. Het besluit tot levensbeëindiging is nooit een groepsproces, maar
komt tot stand door zelf te broeden, in een monologue interieure. Er zijn geen
commissies nodig, geen dokters of juristen.

Na het broeden is vaak één opmerking voldoende om de levensbeëindigende hulp in
gang te zetten. Voorbeelden uit de literatuur: ‘het is zover’, of ‘bouw mij een iglo’, of
‘maak het touw klaar’. En dit dwingende verzoek wordt altijd gedaan aan iemand uit
de kleine leefgroep, een familielid, zoon, dochter, schoonzoon, partner. Dit autonome
besluit wordt gerespecteerd en gehonoreerd, zij het met tegenzin. Datzelfde zagen
we ook in de Japanse film, en ik herken het ook in onze situatie in België en

Nederland anno 2015. Ook wij hebben vaak moeite om de vraag om
levensbeëindigende hulp te accepteren.
De methode die gebruikt wordt om te helpen het leven te beëindigen is afhankelijk
van hetgeen voorhanden is, een zuiver pragmatische methode dus. Het kan zijn het
touw (ophanging), een messteek, in later tijd een geweerschot óf achterlaten in een
iglo. Een voorbeeld hiervan volgt.
Na de dood volgt nog een aantal rituele handelingen om de ziel van de overledene
een vrije tocht naar de wereld van de zielen te waarborgen: reinigen van kleding, een
gat in de iglo, grafoffers en dergelijke. Daarna wordt er niet meer over gesproken.
Onderstaand voorbeeld is geschreven door de Deense journalist, antropoloog,
ontdekkingsreiziger Peter Freuchen (1886-1957). Hij leefde meer dan 50 jaar te
midden van de Inuit, is getrouwd geweest met een Inuit vrouw en kende de
samenleving dus zeer goed.
Een jager, Mala, was met vrouw en twee zoontjes en zijn oude moeder op
reis. Na twee dagtochten waarbij het gezin zich aan het tempo van de oude
Naterk aanpaste, zei ze tegen haar zoon: ‘Ik heb iets te zeggen en er is merg in
mijn woorden .... Ik ben oud en vermoeid. Je moet een iglo voor me bouwen, want
nu moet ik alleen op reis.’
(In de woorden van De Coninck: ze zorgt voor haar sterfelijkheid én, zo vul ik aan,
voor die van haar familie, H.L.)
Mala protesteerde, hij wilde haar nog lang bij zich zien en ook zijn vrouw Iva kon
haar hulp en goede raad nog niet missen; hij haalde haar over om nog bij hen te
blijven.
De volgende dag na nog eens een afmattende tocht sprak ze weer tegen
Mala: ‘Mijn zoon, de woorden die ik nu ga zeggen mag je niet tegenspreken. Mijn
jaren zijn talrijk en mijn benen zijn vermoeid. Bouw mij een iglo. Gisteren, toen
ik het je vroeg, wilde je het niet. Nu vraag ik het opnieuw en voor de laatste
keer; laat het niet zo zijn dat ik mijn zoon een bevel moet geven opdat gebeurt
wat toch gebeuren moet.’
Mala deed wat ze vroeg en bouwde een iglo. ’s Avonds beet ze de slapende
kinderen in de linkerschouder – de beet van een oude vrouw brengt kinderen
geluk --, ze nam twee versleten huiden, en zei: ‘Dan ga ik maar.’ Ze kroop naar
haar nieuwe iglo en ging binnen op de huiden liggen. Even later kwam Mala, hij
sneed een blok sneeuw los en sloot er de ingang mee af. Er werd niets gezegd.
(zwijgen hoort bij weg-gaan, niet-meer-hier-zijn, zoals in de Japanse film, H.L.).
De volgende ochtend reisde het gezin zonder Naterk verder. Na enige
dagen reed Mala terug, maakt een gat in het dak van de iglo om de ziel van zijn
moeder te laten ontsnappen. Weer vijf dagen later gingen Mala en zijn vrouw
teug naar de sneeuwhut, maakten een opening in de zijwand van de iglo, droegen
het dode bevroren lichaam eruit, brachten het naar een rots bij losse stenen.
Hier legden ze het dode lichaam neer, trokken hun verontreinigde wanten

waarmee ze haar hadden aangeraakt uit, verstopten ze onder stenen en gingen
terug naar hun zoons. Haar naam werd niet meer genoemd. 11

Er is veel vergelijkbare casuïstiek, alle tot ongeveer het midden van de twintigste
eeuw. In de loop van de tweede helft van die eeuw kwam er meer en meer
buitenlandse inmenging. Eerst door christelijke missionarissen, anglicaans of rooms
katholiek, later ook de overheden: Canada (en Denemarken). Sindsdien is deze
traditionele levensbeëindiging met hulp bij de Inuit zeldzaam geworden.

Inuit samengevat:
 Motief van levensbeëindiging met hulp: onvoldoende functioneren,
tekortschieten in de groep, niet leeftijdgebonden.
 Autonome beslissing van één individu, zonder overleg met anderen.
 Zowel mannen als vrouwen, ook jongeren.
 Helpen is een strikte familieaangelegenheid, zoals in Japan.
 In het kader van de vergelijking nog het volgende. Helpen en geholpen worden
dienen het belang van de gehele groep. Zoals in de Japanse film en ook zoals
bij de Dinka die hierna besproken worden.
Hoe is dat in België en Nederland ?? Is euthanasie ook hier in het belang van
de hele groep ?? Neen, in principe niet, het gaat bij ons alleen om het belang
van degene die lijdt. Máár, lijden doe je niet alleen, anderen lijden ook. En
vanuit dat perspectief kan je stellen dat de vraag om euthanasie ook in ons
deel van de wereld gesteld wordt om anderen te helpen.

DINKA – Zuid Soedan
Levend begraven van de Meester van de Visspeer

Het contrast met de voorgaande twee samenlevingen is groot, en juist daarom zijn de
verhalen over levensbeëindigend handelen bij de Dinka minstens zo leerzaam in dit
antropologisch onderzoek naar euthanasie. Hier wordt niet gezwegen, hier is feest
met zang en drank.
De verhalen over de Dinka spelen zich af in de eerste helft van de twintigste eeuw,
tijdens het zogeheten Egyptisch-Engelse protectoraat (1899-1955). De daar
aanwezige onderzoekers waren vooral Engels, maar ook Duitsers en Soedanese
antropologen hebben casuïstiek beschreven.
De Dinka vormen de grootste etnische groep in Zuid Soedan. De bevolkingsgrootte is
thans ongeveer viereneenhalf miljoen, in de tijd van de Engelse antropoloog Godfrey
Lienhardt werd die geschat op negenhonderdduizend.
Het is een semi nomadisch volk van veehouders. Zuid Soedan bestaat voornamelijk
uit moerasland gelegen rond het centrale Nijl bekken. Het jaar kent twee periodes: de
regentijd van april tot oktober en de droge tijd van november tot april. In de droge tijd
verhuist een deel van het volk (de mannen met hun vee) naar de lager gelegen, natte
gebieden om in juli weer naar de het hogere gebied te verhuizen. De vrouwen
verblijven met de ouderen en jonge kinderen permanent in de hoger gelegen
nederzettingen.
Het leven van de Dinka wordt beheerst door hun vee, voornamelijk runderen. Ze
leven mét vee, ze leven vóór vee en ze leven dóór vee. Vee doordringt het hele
bestaan in economisch, in sociaal en in religieus opzicht. Namen van beesten
worden ook aan mensen gegeven. Bij de geboorte krijgt een kind de naam van een
pas overleden beest om de herinnering aan het dode dier te bewaren.
De Dinka samenleving is egalitair, er is geen centrale macht. De bevolking van
negenhonderdduizend is samengesteld uit circa vijfentwintig stamgroepen of clans
van drieduizend tot honderdvijftigduizend clanleden. Ieder met een eigen stamhoofd.
Een aantal van die stamhoofden bezitten spirituele kracht, ze zijn de zogenaamde
Meester van de Visspeer. De visspeer is een soort scepter.
Om de levend begrafenis van de Meester te begrijpen is inzicht in het religieuze
systeem noodzakelijk. Kort daarover het volgende. Er is een centrale godheid,
Nhialic, er zijn een aantal godheden en er zijn vrije geesten. De oudste zoon van de
centrale godheid was de eerste Meester van de Visspeer. Alle levende wezens zijn
giften van de godheid, ze zijn voorzien van wei, te vertalen als vitaliteit, levensadem.
Een dood lichaam heeft geen wei meer, een stier heeft meer wei dan een mens. Een
volwassene heeft meer wei dan een kind, een haas of konijn nog minder.
De Meester van de Visspeer is de spirituele leider van de stam. Hij bemiddelt in
conflicten, is een voorbeeld van harmonie, orde en waarheid. Hij heeft meer wei dan
hij nodig heeft, hij gebruikt dat voor het welzijn van zijn volk. En daarom moet hij in
leven blijven ! Hij gaat dan ook niet mee met veldslagen, dan blijft hij in het dorp,
maar richt zijn sacrale speer in de richting van de vijand. Sterven van de Meester van
de Visspeer brengt onheil, wanorde, chaos, dan sterft het vee, dan dreigt schaarste.

Vanuit dat idee, hij mag niet sterven, is de volgende constructie gegroeid: de Meester
van de Visspeer wordt levend begraven. Hier volgt een door mij iets ingekorte
beschrijving van zo’n gebeurtenis door de Engelse antropoloog Godfrey Lienhardt.

Wanneer de Meester van de Visspeer ziek wordt en verzwakt roept hij de
vertrouwde mensen bij zich en deelt ze mee dat zijn hele stam naar hem toe
moet komen om hem levend te gaan begraven. Ze gehoorzamen, ze komen snel
want wanneer ze te laat komen en de Meester van de Visspeer is al gestorven
dan komt er rampspoed.
Ze gaan aan de slag, slaan palen voor het vee de grond in naast het huis van de
Meester. Hij spreekt tot zijn volk en vertelt wat er met hem gedaan moet
worden. Eerst spreekt hij de oudere mannen toe, daarna zendt hij de jonge
mannen weg om akoc te verzamelen. (Takken van een bij water groeiende heester, Cordia
Rothii, H.L).

Hierna maken ze een stuk grond vrij van stekelig gewas en doorns, waarin ze een
graf graven, in dat graf leggen ze de takken akoc. Op dit takken bed leggen ze
stroken huid van een geofferde stier, binden een levende ram aan een paal in de
bodem van het graf. Dan tillen ze de nog levende Meester van de Visspeer op en
plaatsen hem in het graf op de stierenhuiden.
En hij is niet bang voor de dood: terwijl hij neergezet wordt zingt hij zijn
liederen. Niemand klaagt of huilt over de dood van hun meester. Ze zijn blij
omdat de Meester van de Visspeer hun leven (wei) geeft zodat ze niet gekweld
worden door onheil en kwaad.
Nadat de meester in zijn graf is getild, zetten ze een kalebas vol melk naast
hem, vervolgens maken ze een nieuw platform boven hem, ook met stroken
stierenhuid. Is dit voltooid dan gooien allen, jonge en oude mannen, meisjes,
vrouwen en kinderen koeiendrek op het graf tot het geheel is bedekt. Want het
graf van de Speermeester mag niet met aarde worden bedekt. (aarde staat voor dood
en versterf, H.L.) Ze offeren vervolgens nog een stier en een kalfje.
Hierna bedekken ze het graf met de as van koeiendrek en beginnen een feest
voor de Speermeester. Na een maand vieren ze weer feest met bier en
gerstepap, doden twee stieren en verwijderen de heg die na de begrafenis om
zijn hut was geplaatst. En ze dansen en brengen offers aan de godheden zodat
die gunstig over de mensen zullen oordelen.12
Meerdere malen heb ik als reactie op deze beschrijving termen gehoord als gruwelijk
of weerzinwekkend. Maar ook over euthanasie in België en Nederland worden
kwalificaties gebezigd die hiermee vergelijkbaar zijn: mensonwaardig, afschuwelijk
en dergelijke. Laten we dus voorzichtig zijn met onze kwalificaties.

Vergelijkenderwijs zijn drie aspecten interessant. Het aspect ‘tijd’, het aspect
‘spreken - zwijgen’, dan wel ‘stilte’ en het aspect ‘de persoon van de hulpvrager’.
 Tijdbeleving.
Nadat de Meester zijn wens tot levend begraven heeft uitgesproken is er haast, want
hij mag niet sterven. Dit betekent dat de tijdbeleving van de Meester van de Visspeer
en zijn helpers identiek is. Dit in tegenstelling tot de situatie in de Japanse verhalen
en bij de Inuit. En ook in tegenstelling met euthanasie in België en Nederland: hier
willen de hulpgevers uitstel, om ‘zich te verzoenen met het afscheid’, terwijl de
hulpvrager zo snel mogelijk weg wil. Het is goed om ons daarvan bewust te zijn:
hulpgevers vertonen uitstelgedrag en de hulpvrager heeft haast.
 Spreken -- zwijgen, stilte.
Hij, de Meester blijft spreken en zingen vanuit zijn graf, er is geen stilte want er is
geen dood.
Een groot verschil met Japan, de Inuit en België / Nederland waar wel gezwegen
wordt en vooral van degene die weggaat. Dat duidt op existentieel verschillende
posities van hulpvrager en hulpgever. De hulpvrager existeert in de tussenfase
tussen leven en dood, daar heerst stilte terwijl de hulpgevers in het leven blijven, zij
kunnen nog praten, zij willen praten. Denkend aan de dichtregel van Nijhoff: ‘elk
woord vernieuwt de stilte die het breekt’: voor de stervende hoeft de stilte niet meer
vernieuwd te worden.
 De persoon van de hulpvrager.
De Meester van de Visspeer is bij de Dinka de enige die euthanasie kan verkrijgen.
Hij heeft een uitzonderlijke positie in de samenleving, die door deze rituele levendbegrafenis wordt bevestigd.
Hoe is dat in Nederland en België? Is euthanasie ook hier een elitaire gebeurtenis?
Er zijn aanwijzingen dat euthanasie niet voor iedereen bereikbaar is. Uit enkele
onderzoeken is gebleken dat mensen die mondig zijn, duidelijk, vastbesloten en over
overtuigingskracht beschikken makkelijker euthanasie verkrijgen dan degenen die
dat missen. Ook wordt gemeld dat de meeste patiënten met een euthanasievraag
goed kunnen denken en redeneren, de meesten hebben hogere studies gedaan. 13
Nader onderzoek naar deze ‘ongelijkheid’ is mijns inziens dringend nodig.

Dinka samengevat:
 Groepsactiviteit, openbaar, feest.
 Levend begraven is ingepast in het religieus systeem.
 Er is geen rouw, want zijn leven, zijn wei gaat door, is overgedragen (mét de
sacrale speer) aan zijn opvolger, meestal de oudste zoon.
 Voortbestaan van de hele groep is de achterliggende reden voor deze
constructie.

Historisch intermezzo
In vrijwel alle landen waar levensbeëindigend handelen met hulp voorkwam (Inuit,
Dinka en veel andere, hier niet behandelde samenlevingen) is het gebruik in vooral
de eerste helft van de twintigste eeuw verdwenen. Dit heeft te maken met de
opdringende westerse (= christelijke) moraal. In de westerse wereld werd
levensbeëindiging met hulp al vanaf ongeveer de vierde eeuw na christus (begin
christendom) veroordeeld.
En vervolgens vindt er in de westerse wereld in de loop van de tweede helft van de
twintigste eeuw een omslag plaats. De vraag om te helpen bij het levenseinde kwam
op en is niet meer weg te denken. Euthanasie is inmiddels in een aantal landen bij de
wet geregeld en wordt steeds meer algemeen geaccepteerd.
Er is kortom een wereldwijde golfbeweging. Wat elders verdween komt hier weer
terug. Morele principes zijn, gelukkig, nooit blijvend.

BELGIË en NEDERLAND

In Europa is anno 2015 alleen in België, Nederland en Luxemburg euthanasie bij wet
geregeld. Deze landen samen beslaan wat oppervlak betreft slechts 0,7 % van het
totaaloppervlak van Europa. Het aantal inwoners is ongeveer 3,8% van geheel
Europa.
In 2013 werden er in Nederland 4829 en in België 1807 gevallen van euthanasie
gemeld. De laatste jaren schommelt het aantal gevallen van euthanasie (hulp bij
zelfdoding meegerekend) tussen de 2 en 3% van het totaal aantal sterfgevallen.
Getallen helpen bij het hanteerbaar en minder beladen maken van een
maatschappelijk vraagstuk.
Een andere manier om een beladen onderwerp minder beladen te maken is het
vervaardigen en bekijken van cartoons. Enkele voorbeelden:

(Deze cartoons tonen euthanasie als fenomeen met maatschappelijke (financiële) inbedding, als
voorbeeld hoe euthanasie meerdere betrokkenen aangaat, hoe nodig het is om op dezelfde tijdslijn te
zitten en hoe gesprekstechniek kan falen)

Het nu volgende deel van deze lezing behandelt enkele aspecten van de
ontstaansgeschiedenis van de euthanasieregulering in Nederland.
Door velen wordt het begin van de euthanasie regulering in Nederland geplaatst in
de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw. Een aantal factoren spelen
daarbij een rol:
De afname van de hiërarchische positie van de arts, afname van de religiositeit, zich
ontwikkelende levensverlengende techniek met als gevolg vergrijzing en de
groeiende rol van de zorgende samenleving. En dat alles in een land met groot
verlangen naar openheid, een calvinistisch trekje bij de Hollanders. De AmerikaansNederlandse historicus Kennedy stelt: ‘liegen is slecht’ 14

Langzamerhand werd bekend dat euthanasie al plaats vond, maar in het verborgene.
Dat stiekeme werd doorbroken in Friesland: mevrouw Postma, een huisarts voerde
euthanasie uit op haar bejaarde moeder (op haar verzoek, in 1971). Dit kwam aan
het licht toen de directeur van het verpleeghuis waar het plaatsvond de euthanasie
meldde bij justitie. In die tijd werd die daad (nog) als moord gekwalificeerd. Er volgde
een proces waarbij de arts veroordeeld werd tot een korte voorwaardelijke
gevangenisstraf. Maar hetgeen vooral in de publieke opinie bleef hangen was het feit
dat euthanasie al in praktijk werd gebracht en dat men dat gewoon (ook zo’n veel
gebruikt Nederlands woord) moest erkennen, ook in het openbaar. Vergelijkbare
casussen volgden. De publieke opinie, de pas opgerichte en snel groeiende NVVE
(Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie, tegenwoordig Nederlandse
Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde), politici, de rechterlijke macht en de
medische wereld werkten allen samen toe naar een regulering.
Een belangrijke voorwaarde voor het tot stand komen van regulering was toetsing.
Toetsen gaat over bespreekbaarheid: door te toetsen wordt de beladen zaak van
euthanasie minder beladen, bespreekbaar en daarom minder gevaarlijk.
Zo kwam het tot een vrij algemene overeenstemming van de ethische
aanvaardbaarheid van euthanasie. Die midden jaren tachtig uitmondde in richtlijnen
voor artsen namens de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot
bevordering der Geneeskunst) en uiteindelijk in 2002 net als in België tot een wet.
Hiermee was euthanasie een medisch-juridische aangelegenheid geworden met
artsen als enig geaccepteerde uitvoerders. Intimi zoals familie maar ook andere
direct betrokkenen hebben geen officiële status, ze zijn in de regulering althans
gemarginaliseerd. Terwijl ze wel een zeer belangrijke stem hebben in het gehele
proces.

Samengevat: er was burgerlijke ongehoorzaamheid, er was een voedingsbodem:
liegen en verzwijgen zijn slecht, bespreken en eerlijkheid hebben de voorkeur, er was
een sfeer van pragmatisme: het gebeurt tóch wel, er was het Nederlandse verlangen
naar netheid en orde (ook onze tuintjes zijn gemiddeld op orde), zo behoort ook
euthanasie netjes geregeld te zijn. De regulering is er uiteindelijk gekomen dankzij
gesprekken tussen alle betrokkenen: patiënten (via NVVE), artsen via KNMG,
juristen, ethici, politici.
Daarmee kom ik op het belang van het gesprek. Buitenlandse onderzoekers (de al
genoemde historicus Kennedy en medisch antropologe Norwood) hebben gewezen
op de gesprekscultuur in Nederland. Op meerdere niveaus.
1. Wat betreft het beleid. Hierboven reeds genoemd.
2. In de privé sfeer. Ook in het gesprek van arts met patiënt was een ontwikkeling
gaande. De minder hiërarchische relatie leidde tot een meer gelijkwaardig gesprek.
In de richting van meer medemenselijkheid, solidariteit en verbondenheid. Eveneens
rond sterven en de naderende dood. Hoe, waar en wanneer te sterven werd
bespreekbaar. Een gesprek over euthanasie werd een normaal deel van het proces
naar de dood, het was niet langer een taboe onderwerp.
Het gevolg daarvan is dat het euthanasiegesprek een eigen betekenis ging krijgen. Ik
citeer daarover Norwood. Zij stelt: ‘praten over euthanasie, vaak met meerdere
betrokkenen, bevestigt en versterkt sociale relaties zodat het isolement en de angst

tijdens het laatste traject naar de dood lichter worden gemaakt’. Anders gezegd: het
euthanasiegesprek heeft een palliatieve functie gekregen.15
Kortom: bijtijds praten is zinvol voor alle betrokkenen. Het maakt het traject náár de
dood lichter, ook het rouwen na de dood wordt minder zwaar. Bovendien wordt
zwijgen in het laatste traject gemakkelijker. En: zwijgen verbindt, misschien wel meer
dan welke woorden ook. Zoals we ook gezien hebben in de film ‘De ballade van
Narayama’ waarmee we begonnen.
Er is echter een keerzijde aan de gesprekscultuur. De adder onder het gras is
namelijk dat er voor een gesprek (minstens) twee partijen nodig zijn, een spreker en
een luisteraar of meerdere sprekers en luisteraars. Het gesprek kan mislukken
wanneer er onvoldoende motivatie óf wanneer er onvoldoende kundigheid aanwezig
is om te luisteren dan wel te spreken.
Goed kunnen spreken én goed kunnen luisteren zijn dan ook essentiële
voorwaarden voor euthanasie. Met de Coninck, in zijn boven geciteerde gedicht over
sterfelijkheid: daar moet je vandaag voor zorgen. Sterfelijkheid is een gezamenlijke
ervaring. Niet alleen de patiënt, maar ook de helpende ander is betrokken bij onze
gemeenschappelijke sterfelijkheid.

Tot slot. Welke lessen kunnen we leren uit deze exercitie naar verre landen en
culturen?
 Allereerst dat onze verhalen even normaal of even vreemd zijn als die uit
Japan, van de Inuit of Dinka.
 Een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid kan verandering van oude regels
in gang zetten.
 Vervolgens: euthanasie is altijd en overal een groepsproces met noodzakelijke
participatie van intimi (vrijwel altijd familie). Alleen in België en Nederland zijn
er artsen bij betrokken en via de arts de samenleving die toetst en oordeelt.
Wat mij betreft een veel te dominante rol van de arts én van die toetsende
samenleving. En een te weinig belangrijke rol van de intimi.
 Hulpvrager en hulpgever staan in verschillende posities, existentieel
verschillend: in tijd en wat betreft spreken/zwijgen.
Wat betreft tijd: Degene die gaat heeft haast, degene die blijft stelt meestal uit.
Wat betreft de verhouding tussen spreken en zwijgen: Spreken hoort bij de
voorbereiding, is een teken van leven, van blijven leven. Zwijgen en stilte
behoren tot het domein van sterven en dood, die stilte hoort op een gegeven
moment niet meer doorbroken te worden.
 Laatste punt. Euthanasie is een gebeurtenis met verdriet en rouw, maar ook
een gebeurtenis met allerlei belangen, van alle betrokkenen. De voorbeelden
van elders, Dinka, Inuit waren daarover heel duidelijk.
En hoe is dat hier? Ik heb het er al over gehad. Ook hier spelen belangen van
de naasten een rol. Zij kunnen voortleven omdat de zorg wegvalt, er geen
fysieke en emotionele belasting meer is; er is weer vrije tijd en mogelijk komen
er financiën vrij, enzovoort. En de hulpvrager die daarvan op de hoogte is,
vraagt om euthanasie voor zichzelf maar doet dat ook voor de anderen, hij / zij
stelt een offerdaad.

De rode draad door deze tekst was: Stilte, spreken en zwijgen in het kader van
sterfelijkheid. Laten we het woord onsterfelijkheid maar vergeten. Het gaat erom hoe
we omgaan met onze sterfelijkheid.
Na deze overdaad van woorden is het laatste woord aan de dichters Nijhoff en De
Coninck.
Elk woord vernieuwt de stilte die het breekt

Er is hier. Er is tijd
Om overmorgen iets te hebben achtergelaten.
Daar moet je vandaag voor zorgen.
Voor sterfelijkheid.
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