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anderen en de wereld waarin we leven – bij de lezer waarschijnlijk vaker de 
‘hoe’-vraag zullen opwerpen. Hoe werkt dat precies? Hoe moeten we ons 
dat voorstellen? Dat muziek ons concentratievermogen bijvoorbeeld kan 
vergroten en onze talige ontwikkeling kan stimuleren, maakt dat muziek 
van instrumenteel belang is voor onze autonomie en zelfontplooiing. Maar 
hoe kan muziek precies een brug slaan naar onszelf, ons thuis doen komen 
bij onszelf? Hoe kunnen we ons dan beter leren begrijpen? En, hoe kan 
muziek gemeenschappen tegen elkaar opzetten? Indien muziek maken ‘al-
tijd de ander voor ogen hebben is’ (p. 108), hoe kan muziek dan ten kwade 
worden ingezet? Dit zijn basale maar niettemin essentiële vragen voor de 
lezer. Deze vragen om verdere verdieping doen echter geen afbreuk aan het 
feit dat Thuis in muziek de geïnteresseerde lezer een mooie toegang biedt 
tot de filosofie van de muziek.

Ronald Tinnevelt, Radboud Universiteit

Referenties

Nussbaum, M. (2014) Politieke emoties. Waarom een rechtvaardige samenleving niet zonder liefde 
kan. Ambo: Amsterdam.

Scruton, R. (2009) Understanding Music. Philosophy and Interpretation. Continuum: Londen en 
New York.

Paul van Tongeren (2018), Willen sterven. Over de autonomie en het voltooide leven. Uitgeverij Kok, 
Utrecht, 126 pp., € 12,99

Paul van Tongeren stelt in zijn essay de vraag: wat wil iemand die zegt dat 
hij dood wil? Díe vraag fascineert en irriteert hem. Niet zozeer het feit dat 
iemand het zegt, maar de vraag stellen, is die ook proberen te beantwoor-
den. Daarmee is die vraag onvermijdelijk verbonden met een oordeel. 
Volgens Van Tongeren is er weliswaar niets mis met het vellen van een oor-
deel, maar als het oordeel klopt dan zal dat vervolgens wel consequenties 
moeten hebben voor de manier waarop we met die vraag moeten omgaan.

Eerst geeft Paul van Tongeren wat persoonlijke zaken weg, zoals dat 
hij katholiek is maar niet principieel tegen euthanasie (hij noemt ove-
rigens zijn leeftijd niet). Daarna wordt een beschrijving van de context 
van het onderzoek gegeven. Twee definities komen voorbij. Euthanasie 
is ‘opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de be-
trokkene, op diens verzoek’. Voltooid leven is ‘klaar zijn met het leven’, 
of het leven ‘voltooid’ achten. Dat impliceert dat: (i) iedereen het recht 
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heeft over om zijn eigen levenseinde te beschikken, (ii) dat die keuze 
vrijwillig, weloverwogen, duurzaam en terecht wordt gemaakt, en (iii) 
dat de overheid de plicht heeft om te zorgen ‘dat er mensen zijn die de 
taak hebben en bereid zijn mensen met die autonome stervenwens in-
derdaad te helpen dood te gaan’.

Door Van Tongeren wordt de notie autonomie nader onderzocht, even-
als het begrip ‘wil’, dat een centrale rol speelt in de autonomie die veronder-
steld wordt. Hij laat hiervoor de gedachten van Nietzsche, Augustinus en 
Arendt de revue passeren. Hiermee maakt Paul van Tongeren van het on-
derwerp een filosofische kwestie. Zowel de wil als het kwaad waren afwezig 
in het Griekse denken over het menselijk handelen. Aan Nietzsche hebben 
we het inzicht te danken dat willen iets gecompliceerds is. Willen is iets dat 
alleen als woord een eenheid is.

Augustinus herhaalt in zijn Belijdenissen steeds de vraag waar het kwaad 
vandaan komt. Volgens Augustinus kent de menselijke geest behalve ver-
langen en rede ook de wil. De ‘wil’ wil zelf de baas blijven, wil autonoom 
zijn, en onderwerpt zich niet aan verlangen en rede. Denk hierbij volgens 
Paul van Tongeren bijvoorbeeld aan pubers die vanuit koppigheid iets 
weigeren, ook al voelen en denken ze misschien wel anders. De wil is bij 
Augustinus verbonden met een (subjectieve) eis. In de denkgeschiedenis 
komt hierbij dat ik door iets te willen, ook mijzelf als willer wil. Hiermee is 
de wil dan verbonden met een (objectieve) morele imperatief.

Hannah Arendt vat een volgend kenmerk van die wil samen: de wil is 
machteloos, omdat de wil zichzelf hindert. Het is die autonome wil die in 
zichzelf verdeeld blijkt te zijn in een ‘ik-wil’ en een ‘ik wil-niet’. En dat zijn 
twee willen in één.

Het verband tussen deze theoretische exercities en Van Tongerens essay 
is dat het precies het ‘ik’ is dat wil sterven, en dat dit willen sterven vol-
strekt niet in overeenstemming is met wat het ik eigenlijk wil. Een ik wil im-
mers niet niet-willen. In het niet-willen van iets ligt volgens Van Tongeren 
waarschijnlijk steeds een positief willen besloten (ik wil niet meer werken, 
betekent: willen leven zonder te moeten werken). Elk willen, ook het ne-
gatieve willen, het niet-meer-willen dat een willen-niet-meer is, impliceert 
een overtuiging van de willer zelf. Iedereen die wil sterven, wil daarmee 
vernietigen wat hij onvermijdelijk bevestigt in zijn willen.

In het essay van Paul van Tongeren volgen twee casuïstieken. Hij put 
hiervoor uit het boek van Karel Schoeman, Slot van die dag (2017) en uit 
het onderzoek van Els van Wijngaarden, Voltooid leven. Over leven en wil-
len sterven (2016). Hiermee komt Paul van Tongeren ten slotte tot argu-
mentaties en implicaties die hij in de inleiding reeds beloofde, namelijk: 
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het willen is problematisch, leven doe je niet alleen, en leven doe je niet 
alleen.

Hiermee raakt Van Tongeren aan de drie argumenten tegen het voltooid 
leven die Kardinaal Wim Eijk, aartsbisschop van Utrecht, naar voren brengt. 
Ten eerste staat de eerbied voor het menselijk leven en voor de waardigheid 
van de persoon bovenaan. Ten tweede is het onze opdracht zoveel moge-
lijk de oorzaken weg te nemen waardoor mensen naar de dood verlangen 
en hun waardigheid niet meer zien. We moeten volgens Eijk de bereidheid 
hebben mensen die in zo'n nood verkeren, bij te staan en niet alleen te 
laten. Ten derde worden de criteria voor levensbeëindiging steeds opgerekt 
(het hellend vlak). Van: zwaar zieke mensen in geval van de terminale fase 
van een ongeneeslijke lichamelijke ziekte, naar: wat doen we met oma deze 
kerst?

Er is ook verwantschap met een sociologische visie op de hedendaagse 
omgang met de dood. Het moderne idee is dat de wens om het sterven te 
regelen ontspruit aan het ‘autonome individu’. De Duitse socioloog Norbert 
Elias verbond deze voorstelling van het autonome individu aan een be-
paalde fase in een samenlevingsontwikkeling. Naarmate de machts- en 
afhankelijkheidsrelaties tussen mensen veelvuldiger, specifieker en meer 
uitgestrekt worden – kortom: onoverzichtelijker – gaan mensen zichzelf 
voorstellen als een afgesloten individu, een homo clausus. Daaromheen zit 
een kringetje van intimi, daar weer omheen een wat grotere cirkel van be-
kenden en zo is er een hele buitenwereld van concentrische cirkels.

Hiertegenover plaatst Elias een sociologische visie: mensen zijn verwik-
keld in sociale verhoudingen of ze zich daar nu bewust van zijn of niet, en 
die sociale verhoudingen zie je in die mensen terug: in hun klassenbewust-
zijn, hun voorkeuren, hun smaak, hun taal, hun gezondheid, hun levens-
duur. Geformuleerd in twee sociologisch credo’s: ‘Mensen zijn door en door 
sociaal’ (Johan Goudsblom) en ‘Hoe mensen in elkaar zitten hangt af van 
hoe mensen aan elkaar zitten’ (Abram de Swaan).

De gangbaar geworden frase ‘zelf regie voeren over het sterven’ verhult 
dat hierachter de bemoeienis van anderen, met name artsen, schuilgaat. 
Elias beschreef in 1980 hoe stervenden achter de coulissen van het dagelijks 
leven worden gestopt. Mensen sterven in ziekenhuizen en verpleeghuizen. 
De lijken worden keurig afgevoerd naar het graf of de verbrandingsoven. 
Nu kun je zeggen dat het thuis sterven of in een hospice sindsdien opmars 
heeft gemaakt en er grote aandacht voor stervenszorg is gekomen, veelal 
eufemistisch ‘palliatieve zorg’ genaamd. Maar speelt het sterven zich dan 
nu werkelijk af vóór de coulissen, frontstage, op het podium, om met de 
Amerikaanse socioloog Erving Goffman te spreken die vleugels gaf aan 
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Shakespeares stelling dat het leven een schouwtoneel is? Blijven wij als 
onze vermogens het ernstig begeven deel uitmaken van het dagelijks le-
ven? Nog steeds worden mensen in het ziekenhuis opgenomen zonder dat 
er kans op genezing is. Maar fundamenteler: eigenlijk is voor het ‘sterven’ 
zelf nauwelijks ruimte in het vertoog dat sinds 1980 alleen maar krachtiger 
is geworden.

‘Sterven’ zelf is heel eenvoudig, voor zover het iets is. Je ademt voor de 
laatste keer. Daarna valt er voor jou niets meer te doen, want je bent er 
niet meer. Sterven is geen handeling. De dood overkomt je, althans je eigen 
dood, net als je geboorte. Wat eraan vooraf gaat kan verre van eenvoudig 
zijn: pijnlijk, slopend, verdrietig, onmachtig, beladen met gevoelens van 
schuld, teleurstelling, kwaadheid, intense liefde of tedere weemoed. Bij de 
stervenden of bij degenen die, verwijzend naar de metafoor van de reis, 
achterblijvers worden genoemd. We kennen alleen de dood van anderen 
– en zijn de dood als het einde gaan zien. Toch klinkt in dit soort metafo-
ren een hiernamaalsvoorstelling door. Wat echter overheerst in het spreken 
over het sterven is een individueel handelingsperspectief. In de voorstelling 
van mensen als ‘autonome wezens’ is het leven dat in sociologisch perspec-
tief altijd een samenleven is, een individueel project geworden dat op een 
gegeven moment ook ‘voltooid’ kan zijn.

Het centrale woord is ‘regie’. Maar welke acteurs kan ik regisseren als het 
over mijn eigen leven gaat? Mijn leven is het resultaat van de in elkaar grij-
pende handelingen van een enorme hoeveelheid ‘spelers’, inclusief ikzelf. 
Van het schouwtoneel dat het leven is, is niemand de regisseur.

‘Mensen ruimte geven voor regie over het sterven’ zoals door voorstan-
ders van medische hulp bij actieve levensbeëindiging wordt gezegd, is een 
volstrekt on-sociologisch gebruik van het dramaturgisch perspectief dat 
Goffman innam. Niet alleen wordt even gedaan alsof er een individu is dat 
losgeweekt kan worden uit de verhoudingen met anderen; er vindt ook een 
verdubbeling van het ‘ik’ plaats: één die de regie heeft en één die sterft – 
alsof sterven een handeling is. Wat verzwegen wordt is de sociale dimensie; 
de moeilijkheid van het geheel zit precies in het bestaan van de anderen. 
Van hen zijn mensen die willen sterven afhankelijk, want aan hen wordt ge-
vraagd te helpen. Doden, dát is een handeling. En die wordt niet benoemd, 
terwijl dat toch de pointe is. In feite behelst het pleidooi voor stervenshulp 
bij ‘voltooid leven’ dat artsen bereid zouden moeten zijn ook gezonde men-
sen te doden wanneer zij hierop aandringen. Backstage. Achter de gordij-
nen van verhullend taalgebruik.

Verzoeken om het leven te beëindigen, iemand doen sterven, getui-
ge zijn van een levensbeëindiging – het is onontkoombaar een sociale 
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aangelegenheid, met alle onvoorziene factoren en onbedoelde gevolgen die 
daarbij horen. Termen als ‘regie’ en ‘voltooid’ vertroebelen het zicht hierop.

In Filosofie Magazine wordt Paul van Tongeren door arts-filosoof Bert 
Keizer toegedicht dat hij een taalspelletje speelt. Van Tongeren maakt van 
willen sterven een filosofische kwestie. Hij speelt dan geen spelletje, maar 
ontleedt of ‘willen sterven’ eigenlijk wel kan. Nee, volgens Van Tongeren. 
Maar we zijn aan de mensen die zeggen te willen sterven wel wat verschul-
digd. En daar wordt (nog) te weinig mee en over gesproken, daar wordt (nog) 
te weinig mee en aan gedaan. Dat is wellicht de irritatie die Van Tongeren 
in de inleiding van zijn essay uitspreekt. De ethicus Paul van Tongeren lijkt 
ons erop te wijzen dat wij, als gezonde, levenslustige mensen, onherroepe-
lijk betrokken blijven bij mensen die niet meer willen leven.

Natascha Kienstra en Kees de Groot, Tilburg University


