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Abstract
Can we face our own death?
We all know, of course, that we will once die. But do we, can we, really face up
to the fact, can we live in a way that really takes it into account? Many philosophers have doubted that we can. Some of them appeal to conceptual arguments, for example the Epicurean argument that we cannot attribute any
personal value to the state of our non-existence, because it is not a state of
us. Others appeal to phenomenological arguments. At all other times when
a possibility that we treasure is not actualized, we are left to deplore the fact,
but this particular loss is more encompassing than any other loss. I argue
that the conceptual arguments are interesting but in the end unconvincing.
The phenomenological arguments, on the other hand, fail to show that it is
impossible to live in full consciousness of our mortality, but they explain why
it is so difficult for us. Finally, I consider what this tells us about the will to die.
Keywords: death, fear of death, mortality, will to die, art of dying, nothingness

1

Waarom de vraag?

In zĳn verhandeling ‘over de kortheid van het leven’ betoogt Seneca dat het
leven helemaal niet zo kort is als iedereen beweert. Het leven lĳkt alleen
maar kort voor de occupati, de mensen van wie de agenda van dag tot dag
gevuld is met niets. Eigenlĳk is het hele essay één lange opsomming van al
die beuzelarĳen waarmee mensen zich onledig houden, in plaats van de
werken van de grote filosofen te bestuderen: streven naar publieke ambten,
geld verdienen, zich vermaken. De reden waarom de meeste mensen zich
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niet concentreren op wat werkelĳk de moeite waard is, is dat zĳ leven alsof
ze onsterfelĳk zĳn, terwĳl de beperkte tĳd om echt te leven hun kostbaarste goed zou moeten zĳn. Deze diagnose is door filosofen en theologen de
eeuwen door herhaald.
Maar hoe komt het dat mensen zich niet werkelĳk rekenschap geven
van het feit dat zĳ zullen sterven, iets wat iedereen met een normaal verstand toch uiterlĳk vanaf zĳn zesde weet? Een gangbare verklaring is dat
mensen bang zĳn voor de dood, niet alleen bang om dood te gaan maar
vooral ook om dood te zĳn, en daarom dat algemeen bekende feit verdringen. We erkennen wel dat we eens zullen sterven, maar dat is alleen maar
lippendienst; we leven immers alsof dat niet zo is. Pascal meende dat wĳ
alleen maar opgaan in gokken, balspelen en al die andere futiliteiten om te
ontsnappen aan het bewustzĳn van onze eigen sterfelĳkheid.1 Een tweede
verklaring, of misschien eerder een radicale variant van de eerste, is dat het
voor mensen onmogelĳk is om zich werkelĳk ten volle van hun eigen sterfelĳkheid bewust te zĳn. Zo meende Freud dat de eigen dood onvoorstelbaar
is, en de psychoanalyse daarom de uitspraak aandurft: ‘im Grunde glaube
niemand an seinem eigenen Tod oder, was dasselbe ist: im Unbewussten sei
jeder von uns von seiner Unsterblichkeit überzeugt.’2 Ook filosofen hebben
vaak betoogd dat het onmogelĳk is voor mensen om hun eigen dood onder ogen te zien. In dit artikel wil ik nagaan welke argumenten zĳ hiervoor
aanvoeren.
Wat zou het precies betekenen om je eigen sterfelĳkheid wel volledig
tot je te laten doordringen? Dit kan op twee manieren worden uitgelegd
die mogelĳk op hetzelfde neerkomen. Een eerste benadering zou uit kunnen gaan van het Kantiaanse inzicht dat al mĳn voorstellingen, alles wat ik
beleef, voel en overweeg, door een ‘ik denk’ begeleid worden.3 In de geest
van Kant zou je daaraan kunnen toevoegen dat een ‘ik wil’ al mĳn handelingen begeleidt, althans voor zover ik die niet geheel op de automatisch
piloot verricht. Op de achtergrond ben ik mĳ – zolang ik me ergens van
bewust ben – steeds ook van mezelf bewust, en wel als een persoon met

1 Pascal (1660/2002: 139-169), vooruitlopend op Heideggers beschouwingen over het oneigenlĳke bestaan van ‘das Man’, vgl. Slote (1975). Volgens Pascal was Caesar toch eigenlĳk
te oud om nog de wereld te willen veroveren; zo’n frivole onderneming is meer iets voor
jeugdige types als Augustus en Alexander.
2 Freud (1915: 289).
3 Ik gebruik een formulering die is afgeleid van Kants ‘Transzendentale Deduktion der reinen Verstandsbegriffe’, Kritik der reinen Vernunft § 16, B 132, maar mĳn formulering behoort
tot wat Kant zou noemen de ‘empirische’, niet de ‘rationele psychologie’.
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een verleden en een toekomst, met een continuïteit door de tĳd heen die
bovendien specifiek is voor mĳ en mĳ van anderen onderscheidt. Want
met dat ‘ik’ bedoel ik niet louter het puur notionele subject waaraan Kant
denkt, maar een subject met tal van bĳzondere kenmerken.4 Sommige van
die kenmerken spelen alleen in bepaalde contexten mee. Ik ben mĳ dan
van mĳzelf bewust als partner, ouder, kind, docent, arts et cetera. Andere
kenmerken zĳn meer continu aanwezig, zoals mĳn gender en mĳn leeftĳd,
geen van beiden noodzakelĳk geheel in overeenstemming met de biologische of chronologische feiten. De vraag is dan of mĳn sterfelĳkheid in
dezelfde zin geïntegreerd kan zĳn in mĳn impliciete zelfbesef.
De tweede manier om uit te leggen wat het betekent om je eigen dood
onder ogen te zien houdt in dat je het bewustzĳn van je sterfelĳkheid geïntegreerd hebt in een coherent geheel van overtuigingen.5 Daarbĳ gaat het
niet zozeer om de juiste antwoorden op tentamenvragen. Ga ik ooit dood?
Ja, natuurlĳk, alle mensen zĳn sterfelĳk.6 Het gaat om overtuigingen die
ook op het juiste moment zonder verder overleg tot bĳpassende emotionele reacties of bĳpassende handelingen leiden. Als iemand leeft zoals Seneca
dat beschrĳft, alsof hĳ alle tĳd van de wereld heeft, blĳkt uit dat feit zelf al
dat hĳ het besef van zĳn sterfelĳkheid van het geheel van zĳn fundamentele overtuigingen heeft afgeschermd.
Volgens Seneca is het ongewoon maar niet onmogelĳk om die afscherming te doorbreken, te leven in het volle besef van je sterfelĳkheid, en dat
is door de eeuwen heen beschreven als het begin van de wĳsheid. Volgens
Plato is wĳsbegeerte niets anders dan leren sterven.7 Authentiek leven, aldus Heidegger, is Sein zum Tode. Maar als de argumenten die ik in dit artikel
zal bespreken kloppen – of in elk geval sommige ervan – zĳn dit geen mogelĳkheden die voor mensen zĳn weggelegd.
Als je je eigen dood niet echt onder ogen kunt zien, kun je a fortiori die
dood ook niet echt willen. Natuurlĳk zal niemand ontkennen dat het heel
gewoon is als iemand verzucht dat hĳ liever dood zou willen zĳn, maar
de claim is dat dit alleen maar een uitdrukking van een emotie of een

4 Baker (2000: 159).
5 Baillie (2013: 191).
6 Mensen zouden zich sinds 150.000 jaar van hun sterfelĳkheid bewust zĳn, Wikipedia op
trefwoord Death Anxiety.
7 Plato, Phaedo 81a, vgl. 64a, 67e. Vgl. Cicero, Tusc. Disp. 30.74; Montaigne, Essais I.20. Plato
bedoelt dat de wĳsbegeerte de ziel al in aanraking brengt met het ware zĳn van de Vormen
en daarom boven de wereld van de verschĳnselen uittilt. Dat is dus meer een voorbereiding
op de onsterfelĳkheid dan op de dood.
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verlangen kan zĳn, geen wilsbesluit waar de betrokkene volledig achter
zou kunnen staan, in het volle besef van wat het is dat hĳ zegt te willen.
Zoals gezegd ligt deze stelling in het verlengde van het idee dat mensen hun
eigen dood niet serieus kunnen denken, maar er zĳn ook onafhankelĳke
argumenten aangevoerd voor de stelling dat mensen hun eigen dood niet
serieus kunnen willen. Die zal ik apart bekĳken (§§ 3, 8).
Globaal gesproken zĳn de argumenten voor beide stellingen in twee
groepen te verdelen, al is het niet altĳd meteen duidelĳk tot welke groep
een argument behoort. Ik zal in de eerste plaats kĳken naar argumenten voor de conclusie dat het om conceptuele redenen onmogelĳk is
om je eigen dood te denken of te willen. Soms lĳkt een argument op
het eerste gezicht van dit type, maar is dat toch kennelĳk niet de bedoeling. Blĳkbaar beogen de betrokken auteurs dan te betogen dat het
voor mensen psychologisch onmogelĳk is om zich hun eigen dood voor
te stellen of na te streven. Hun argumenten verwĳzen echter niet naar
de resultaten van empirisch onderzoek. Veeleer wĳzen zulke auteurs op
wat je structurele elementen in de menselĳke psychologie zou kunnen
noemen, elementen die iedereen met voldoende zelf-inzicht zou kunnen herkennen in de manier waarop hĳ zelf denkend en willend in het
leven staat. Argumenten van dit type zal ik fenomenologische argumenten noemen. Over de aanname dat er zulke structurele elementen zĳn
die voor de filosofie zonder empirisch onderzoek toegankelĳk zĳn, zĳn
allerlei vragen te stellen, maar daar zal ik mĳ in dit artikel niet mee bezighouden. De fenomenologisch argumenten die aan de orde zullen komen zĳn op zichzelf interessant genoeg om hen serieus te bekĳken en op
hun merites te beoordelen.
Ik zal concluderen dat de conceptuele argumenten weerlegbaar zĳn, en
dat de fenomenologische argumenten, hoe interessant ook, de conclusie
niet kunnen dragen dat het psychologisch onmogelĳk is om je eigen dood
onder ogen te zien. Zĳ helpen echter wel om te begrĳpen waarom wĳ het
maar in zo beperkte mate doen. Zĳ helpen ook, zo zal ik in de slotparagraaf
(§ 9) opperen, om beter te begrĳpen wat iemand die wil sterven precies wil.

2

Conceptuele argumenten (1): dood zĳn

Zoals gezegd, enkele argumenten die filosofen hebben gegeven voor de
opvatting dat mensen hun eigen dood niet onder ogen kunnen zien zĳn
conceptueel van aard, of lĳken dat althans te zĳn. Zĳ suggereren dat de
gedachte ‘ik zal dood zĳn’ of ‘ik wil dood zĳn’ een innerlĳke tegenspraak
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bevat. In zĳn recente essay Willen Sterven concentreert Paul van Tongeren
zich op de gedachte ‘ik wil dood zĳn’, maar een van zĳn argumenten is
dat ik niet dood kan willen zĳn omdat ik nooit zal kunnen zeggen dat ik
dood ben. Bert Keizer heeft daartegen ingebracht dat je ook nooit kunt
zeggen ‘ik slaap’, maar van Tongeren antwoordt dat het probleem bĳ de
dood dieper ligt dan bĳ de slaap. Als je slaapt ben je er nog, als je dood
bent niet meer. Anders dan de slaap is de dood niet een toestand waarin
je kunt verkeren, een toestand die je met een andere toestand (bestaan)
zou kunnen vergelĳken, waarbĳ je dan aan het niet-bestaan de voorkeur
zou kunnen geven.8 Als je slaapt beschik je alleen tĳdelĳk even niet over
de capaciteiten om een voorkeur voor een slapende of wakende toestand
te vormen, laat staan uit te spreken. Met die voorkeur zelf is niets mis.
Je kunt er niet de voorkeur aan geven om niet te bestaan, maar ook niet
om wel te bestaan. Als van Tongeren gelĳk heeft, kun je niet willen sterven
maar ook niet willen doorleven. Want ook dan vergelĳk je jouw bestaan
met jouw niet-bestaan alsof het twee toestanden zĳn waarin je zou kunnen
verkeren. Als je je dat realiseert zie je dat van Tongerens argument een variant is van een van de beroemdste argumenten uit de geschiedenis van de
filosofie, dat op naam staat van de Griekse filosoof Epicurus. In zĳn eigen
woorden:
(D)e meest schrikwekkende van alle rampen, de dood, raakt ons niet, want
wanneer wĳ er zĳn, is de dood er niet, en als de dood er is, zĳn wĳ er niet.
Derhalve noch den levenden noch den gestorvenen gaat hĳ aan, daar hĳ voor
de eerstgenoemde er niet is en de laatsten er zelf niet meer zĳn.9

In hun context gelezen bevatten deze twee zinnen, op de keper beschouwd,
meer dan één argument. Eén argument gaat uit van de stelling dat het enige
wat voor jou positieve of negatieve waarde kan hebben (of zelfs een waarde
van 0), een toestand kan zĳn die je ervaart. Maar als je dood bent ervaar
je niets meer. Daarom ‘raakt’ de dood je niet. Het meest fundamenteel is

8 Kant bedoelt hetzelfde als hĳ in zĳn weerlegging van het ontologisch Godsbewĳs zegt
dat ‘bestaan’ geen eigenschap (geen ‘reëel predicaat’) is. Daarom is bestaan geen betere toestand dan niet-bestaan, Kritik der reinen Vernunft, A 599/B 627. Augustinus’ betoog dat iemand die beweert liever niet te zĳn dan ongelukkig te zĳn liegt, De libero arbitrio 3.6, berust
daarentegen grotendeels op de in de oudheid gangbare opvatting dat het bestaan evident
goed is.
9 Epicurus, Brief aan Menoeceus, vertaling Leopold 1976, 28. Vgl. ook Spinoza, Ethica IV,
propositio 67.
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echter toch wel het argument dat ons nu interesseert. De dood kan voor
jou geen waarde hebben, geen negatieve waarde maar ook geen positieve
waarde of zelfs een waarde van 0, omdat het geen toestand is waarin jĳ je
zou kunnen bevinden.10
Te beginnen met een artikel van Thomas Nagel uit 1970 is er over dit
argument in de hedendaagse filosofie een uitgebreide literatuur ontstaan.
De gangbare opvatting is nu dat Epicurus als volgt weerlegd kan worden.
Als je zegt dat je er de voorkeur aan geeft te sterven, of juist door te leven, vergelĳk je niet twee toestanden van jezelf: bestaan en niet-bestaan,
waarvan je er dan één prefereert. Je vergelĳkt een korter en een langer
leven, een leven dat nu, zeg maar op 13 december 2018, ophoudt en een
leven dat daarna nog een flink aantal jaren doorgaat. En daar is niets problematisch aan.
Het is de vraag of Epicurus zich zo gemakkelĳk opzĳ laat zetten. Hĳ zou
als volgt kunnen reageren: je zegt dat je twee mogelĳke levens van jezelf
vergelĳkt. Wel nu, laten we die vergelĳking eens maken. Beide levens, het
kortere en het langere, komen met elkaar overeen voor het gedeelte dat tot
13 december 2018 loopt. In die periode kan dus niet het verschil zitten dat
het langere leven meer (of minder, of even) waardevol maakt. Het verschil
moet dus zitten in de periode vanaf 13 december 2018. Maar in die periode
verschillen de beide scenario’s alleen maar daarin dat je in het ene scenario,
het langere leven, wel bestaat, en in het andere, het kortere leven, niet. Dus
als je het langere leven meer of minder waardeert dan het kortere, vergelĳk
je uiteindelĳk toch wel degelĳk een toestand van bestaan met een toestand
van niet-bestaan.
Dit tegenargument van (of namens) Epicurus kan, denk ik, alleen als
volgt gepareerd worden. Het is juist dat als je de periode tot aan 13 december 2018 bekĳkt, er wat de feiten betreft in de beide scenario’s geen verschil
is aan te wĳzen. Het kortere en het langere leven komen in die periode geheel overeen. Maar de waarde die een bepaalde periode van je leven voor je
heeft kan afhangen van de betekenis die die periode heeft binnen het kader
van je leven als geheel. Daarom kan de periode tot aan 13 december 2018
voor jou wel een verschillende waarde hebben, afhankelĳk daarvan of dat
jouw hele leven is of alleen maar een deel ervan. Daarom kunnen we een
korter en een langer leven vergelĳken zonder toestanden van bestaan en
10 Je kunt wel een positieve of negatieve waardering hebben voor een toestand van de wereld waarin jĳ niet meer voorkomt, en op grond van die waardering die toestand ook willen.
Maar dan denk je dat die toestand wel of niet waardevol is voor anderen, of misschien in een
onpersoonlĳke zin. Je kunt niet denken dat die toestand goed is ‘voor jou’.
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niet-bestaan te vergelĳken.11 Dit antwoord maakt ook begrĳpelĳk wat mensen beweegt die in een schriftelĳke wilsverklaring om euthanasie vragen
als zĳ in de toekomst in een toestand van gevorderde dementie geraken. Zĳ
denken dat een leven waarin een fase van gevorderde dementie ontbreekt
voor hen als geheel een beter leven zal zĳn dan een leven dat met zo’n fase
afsluit. Zĳ hoeven niet te denken dat het beter is om dood dan om dement
te zĳn.12
Volgens Van Tongeren kun je niet dood willen zĳn omdat je niet dood
kunt zĳn: als de dood er is ben jĳ er niet meer.13 Het antwoord is dus: ik kan
wel degelĳk willen dat mĳn leven vandaag ophoudt, omdat het dan naar
mĳn idee een beter leven is dan het leven dat na vandaag nog door zou
gaan.14

3 Conceptuele argumenten (2): dood willen zĳn
Een tweede conceptueel argument richt zich op de wil om dood te zĳn. Paul
van Tongeren betoogt dat een op de eigen dood gerichte wil een innerlĳke
tegenstrĳdigheid bevat. Zoals ik zĳn betoog lees, doet die tegenstrĳdigheid
zich in verschillende vormen met toenemende pregnantie voor. In deze paragraaf bespreek ik de eerste vorm die het argument aanneemt, omdat het
argument in deze vorm een conceptueel karakter lĳkt te hebben. Zo zou je
dit argument althans kunnen begrĳpen. In § 8 zal ik zowel een alternatieve
interpretatie van dit eerste argument bespreken als de beide aanvullende
argumenten die Van Tongeren geeft.
Volgens het argument in zĳn conceptuele vorm kunnen in elk van je
wilsbesluiten twee aspecten onderscheiden worden. Er is een bepaalde toestand in de wereld die je wilt realiseren (‘object-willen’), maar daarnaast wil
je ook altĳd jezelf bepalen als degene die dat wil (‘meta-willen’). Maar als je
wilt sterven wil je jezelf niet alleen bepalen maar tegelĳk jezelf vernietigen.

11 Pitcher (1984); Feinberg (1984). Als je hele levens met elkaar mag vergelĳken zonder hun
waarde te hoeven reduceren op de waarde van hun delen telt ook de waarde van je eventuele leven na 13 december 2018 mee.
12 Zie daarover verder den Hartogh (2013).
13 Natuurlĳk kun je zeggen: op 13 december 2118 zal ik dood zĳn. Maar dat is equivalent
aan: het is niet waar dat ik op 13 december 2118 nog zal leven.
14 Voor een tweede antwoord, dat van Tongeren accepteert, zie § 9. Van Tongeren accepteert ook (2018: 106), dat je dood kunt willen zĳn ter wille van anderen.
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‘Wie dood wil, wil de vernietiging van dat wat hĳ onvermĳdelĳk affirmeert
in zĳn willen.’15
Dat je in ieder wilsbesluit ook jezelf bepaalt, en wilt bepalen, is op zichzelf niet onjuist. Willen is immers, in tegenstelling tot wensen, nauw verbonden met handelen: als je iets wilt ben je van plan iets te doen.16 En aan
dat plan committeer je jezelf, willens en wetens. Tot je plan behoort niet
alleen dat er iets tot stand wordt gebracht, maar ook dat jĳ het, al of niet in
samenwerking met anderen, tot stand brengt.
Als we uitgaan van dit verband tussen willen en handelen, lĳkt de
argumentatie neer te komen op het volgende. Wĳ kunnen ons wel een
voorstelling maken van een wereld waarin wĳ er niet meer zullen zĳn,
we kunnen die toestand echter niet willen. Want met onze wil sturen we
ons handelen. De wil kan dus alleen gericht zĳn op een doel dat wĳ door
ons handelen kunnen realiseren, of in elk geval nastreven. Als we een
wilsbesluit nemen, geven wĳ onszelf een bevel, en dan moeten we op
z’n minst iets kunnen doen wat als uitvoering van zo’n bevel kan worden
opgevat. Daarom kan ik het begin van het stervensproces nog wel tot het
object van mĳn wil maken, maar het eindpunt, mĳn dood, niet. De laatste
stap zal ik nooit kunnen zetten, want dat is de stap van het bestaan in het
niet-bestaan. Zolang ik wil, is de dood er niet, en zodra de dood er is, is
mĳn wil er niet meer.
Zo is het ook heel goed mogelĳk om je ten volle te realiseren dat er
een tĳd was waarin je niet bestond. Wat je echter niet kunt willen is dat
de periode in het verleden waarin je nog niet bestond langer of korter was
dan in werkelĳkheid het geval is geweest. Je zou dat wel kunnen wensen,
maar je kunt het niet willen, omdat je daar immers helemaal niets meer
aan kunt doen.
Het is echter onjuist dat je ook met het oog op de toekomst niets kunt
willen dat voorbĳ de horizon van je eigen leven ligt. Zo kun je heel goed
willen dat je kinderen na jouw dood jouw huis erven, en dat realiseren door
een testament op te maken. Je kunt ook door je werk een klein steentje

15 Van Tongeren (2018: 48, vgl. 66-70).
16 Of je doet het al, maar ik concentreer me hier op de aan het handelen voorafgaande wil.
Het verband tussen willen en handelen wordt door van Tongeren minder geaccentueerd
dan in het betoog van Hannah Arendt waarop hĳ steunt en waaraan hĳ een van zĳn motto’s
ontleent (zie ook voetnoot 26). Mede daarom overweeg ik in § 8 een andere uitleg van dit
argument. Je kunt ook wel willen dat een ander iets doet, maar dat is alleen een wil als je
bedoeling is dat die ander dat doet omdat jĳ het wilt. Je moet hem dus op z’n minst laten
weten dat je het wilt. Denk aan een schriftelĳke wilsverklaring.
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willen bĳdragen aan een betere wereld, en dan is het essentieel te veronderstellen dat die wereld ook na jouw dood zal bestaan.17 Op dezelfde manier
kun je een proces in gang zetten, het sterven, dat bedoeld is om te eindigen
met je eigen dood, ook al zal je het eindpunt van dat proces zelf niet meer
meemaken.
Een tegenwerping zou kunnen zĳn dat je, als je een testament vaststelt,
iets voor anderen wilt, als je dood wilt, meestal niet. De tegenwerping geeft
alvast toe dat het mogelĳk is je eigen dood te willen ter wille van anderen,
zoals Kapitein Oates koos voor de dood om het leven van de andere leden
van Scotts expeditie niet in gevaar te brengen. (‘I am just going outside
and may be for some time.’) Maar dat je die keuze ook in je eigen belang
kunt maken heb ik al vastgesteld bĳ de bespreking van het argument van
Epicurus.

4

De onvoorstelbare dood

‘Nadenken over de dood en vooral de eigen dood’, aldus Cornelis Verhoeven,
‘is een poging om het onmogelĳke te doen, namelĳk de dood te integreren
in het leven… De dood is namelĳk één van de grenzen tot waar wĳ kunnen denken en hĳ kan dan ook niet in het denken opgenomen worden.’18
In dit citaat horen we een echo van een beroemde reeks aforismen uit
Wittgensteins Tractatus.
6.431. Wie auch beim Tode die Welt sich nicht ändert, sondern aufhört.
6.4311. Der Tod ist kein Ereignis des Lebens. Den Tod erlebt man nicht….
Unser Leben ist ebenso endlos, wie unser Gesichtsfeld grenzenlos ist.

In het eerste citaat spreekt Wittgenstein over ‘de wereld’, niet over ‘onze wereld,19 en daarom zouden deze uitspraken een soort van solipsisme kunnen
suggereren dat karakteristiek is voor het denken van jonge kinderen die
zich (met bisschop Berkeley) afvragen hoe die boom in de tuin kan doorgaan te bestaan als zĳ even niet kĳken. En misschien, als zĳ filosofische
aanleg hebben, zelfs bedenken dat, ook al kunnen ze zich voorstellen dat

17 Visser ’t Hooft (2000); Scheffler (2013); Davidson (2015).
18 Verhoeven (1978: 16).
19 Vgl. ook 5.621: ‘Die Welt und das Leben sinds eins.’
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die boom dan nog bestaat, hĳ er dan toch alleen maar is als het voorwerp
van hun verbeelding.20
Die interpretatie zou Wittgenstein volstrekt geen recht doen. Uit 6.4311
heb ik de zin weggelaten waaruit blĳkt dat de grenzen van het leven die
volgens Wittgenstein niet tot het leven behoren geen tĳdelĳke grenzen
zĳn. De realiteit die de Tractatus analyseert wordt door Wittgenstein, in
aansluiting aan Schopenhauer, inderdaad opgevat als het correlaat van een
bewustzĳn (en omgekeerd). Maar dat bewustzĳn is niet het bewustzĳn van
een individueel subject, maar van een monistisch gedacht metafysisch subject, net als het subject van het ‘ik denk’ bĳ Kant.21 De verwĳzing naar de
dood die de grens vormt van mĳn ervaring en daar niet zelf toe behoort,
lĳkt dus alleen maar een analogie te zĳn, en het visuele veld weer een analogie voor die analogie.
Toch is die analogie op zichzelf interessant, en bĳ Verhoeven lĳkt het
überhaupt niet om een metafysisch maar om een psychologisch inzicht
te gaan. Hĳ zou kunnen bedoelen dat wĳ in bepaalde opzichten ons hele
leven fundamenteel solipsistisch blĳven denken. Het is evident dat als de
wereld mĳn wereld is, de wereld niet kan bestaan zonder dat ik besta. Dat
maakt de gedachte aan mĳn niet-bestaan nog niet letterlĳk ondenkbaar,
vandaar dat dit geen strikt conceptueel argument is. Voor een consistente
solipsist is het zelfs maar een kleine stap van de gedachte dat er eigenlĳk
maar één ding in de wereld is naar de gedachte dat er ooit helemaal niet
zo’n ding zal zĳn. Maar natuurlĳk is geen enkele solipsist een consistente
solipsist, en als ik de mentale gewoonte heb om de wereld te zien als mĳn
wereld, is het begrĳpelĳk dat mĳn aanstaande dood een kosmische gebeurtenis van gigantische proporties lĳkt. Het idee alleen al roept een spirituele
hoogtevrees op: de afgrond van het Niets gaat open.22 Dit is het krachtigst
verwoord door Miguel de Unanumo: dat ik die ‘het centrum van mĳn universum, het centrum van het universum’ ben, er niet meer zal zĳn, is een zo
onverdraaglĳke gedachte dat het hart gerechtigd is om de rede te overrulen

20 Freud, zie voetnoot 2, merkt ook op dat iemand die zich een wereld voorstelt waarin hĳ
niet meer bestaat er altĳd nog bĳ is als degene die zich dat voorstelt.
21 Daarom kan Wittgenstein in 5.64 zeggen dat het solipsisme, juist begrepen, samenvalt
met zuiver realisme. Als hĳ in 5.641 zegt dat ‘die Welt meine Welt ist’, legt hĳ dan ook uit dat
hĳ met het ‘ik’ hier het metafysisch subject bedoelt, ‘die Grenze – nicht ein Teil – der Welt’.
Zie hierover Stokhof (2002: dl 4).
22 ‘(A)ll along you have been thinking you were safely on the ground and suddenly you
look down and notice that you’re standing on a narrow girder a thousand feet above the
pavement.’ (Nagel 1986: 228) Vgl. de titel van Barnes (2008).
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en die gedachte te verwerpen.23 Wishful thinking mag, als er maar genoeg
op het spel staat.
Mogelĳk vinden we bĳ Verhoeven ook een echo van Wittgensteins
overweging dat we de dood niet beleven. We kwamen die overweging al
bĳ Epicurus tegen. Epicurus, zo zagen we, ging er van uit dat alleen toestanden en gebeurtenissen die wĳ ervaren voor ons een positieve of negatieve waarde kunnen hebben en concludeerde dat aan de dood zo’n waarde
niet toekomt. Maar het argument zou ook kunnen zĳn dat iets ons alleen
echt kan raken als wĳ het ervaren of op z’n minst zouden kunnen ervaren.
Alleen dan kunnen wĳ ons er een voorstelling van maken. Ook voor Freud
is dit de voornaamste reden om aan te nemen dat niemand echt in zĳn
eigen dood gelooft.24
Het is natuurlĳk juist dat ik mĳn eigen dood niet kan ervaren, de toestand van dood-zĳn al helemaal niet. (De gebeurtenis van het doodgaan
hooguit gedeeltelĳk.) Ik kan daarom niet weten ‘hoe dat is’. In de eerste
plaats niet omdat ik er niet zal zĳn om iets te ervaren, maar bovendien
niet omdat er niets te ervaren valt.25 En dus zelfs niet iets waarvan je je de
ervaring nog zou kunnen voorstellen. Maar hieruit zou alleen volgen dat
wĳ onze eigen dood niet onder ogen kunnen zien als wĳ met betrekking tot
onszelf alleen feiten zouden kunnen realiseren die wĳ ook zouden kunnen
ervaren. Die aanname is niet vanzelfsprekend.

5

Nagel over de onmogelĳkheid het eerste- en
derdepersoons gezichtspunt te integreren

De meeste mensen blĳven niet in het solipsistisch stadium steken. Mensen
hebben juist een verbazingwekkend vermogen zich in te leven in de gedachtewereld van anderen, en door zo gezichtspunten te delen ontwikkelen zĳ
toch al snel een conceptie van de wereld als een van hun eigen bestaan
onafhankelĳk gegeven dat zĳ evenals anderen van verschillende kanten
kunnen bekĳken. Volgens Thomas Nagel ontwikkelen zĳ een vermogen

23 Unanumo (1933: part III), geciteerd door Scarre (2007: 50-51). Vgl. Kant over het ‘postulaat’ van de onsterfelĳkheid van de ziel, Kritik der praktischen Vernunft II.2.IV.
24 Vgl. ook van Tongeren (2018: 41-42).
25 Kagan (2012: 188) vergelĳkt de vraag ‘what is it like to be dead?’ met de vraag: ‘what is
it like to be a cellphone?’ Volgens Warren (1977) stellen mensen zich voor dat ze opgesloten
zĳn in een donkere kamer zonder geluid waarin zich niets bevindt behalve zĳzelf. Terwĳl de
werkelĳkheid van de dood juist het tegendeel is: alles is er nog, alleen ik niet.
DEN HARTOGH

Guest (guest)
IP: 145.18.166.229

653

ALGEMEEN NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR WIJSBEGEERTE

om heen en weer te schakelen tussen een eerste- en een derdepersoons
gezichtspunt, en vanaf het derdepersoons gezichtspunt hebben zĳ er geen
probleem mee om zich te realiseren dat er een tĳd zal komen waarop de
wereld nog zal bestaan maar zĳ niet meer. Maar fundamenteel is Nagel het
niettemin met Verhoeven eens: met betrekking tot mĳn eigen dood zal het
mĳ nooit lukken om het derdepersoons gezichtspunt in mĳn denken vanuit het eerstepersoons gezichtspunt op te nemen. Ik kan – met één nog te
noemen uitzondering – niet werkelĳk ‘van binnenuit’ aan mĳn eigen dood
denken, het blĳft een corpus alienum in mĳn bewustzĳnsstroom. Want van
alle contingente waarheden die ik in mĳn denken beaam kan ik mĳ heel
goed voorstellen dat ik ze zou ontkennen, maar niet van die begeleidende
gedachte ‘ik denk dit’. En zo kan ik mĳ niet voorstellen dat ik de waarheid
van mĳn eigen bestaan zou ontkennen, ook al weet ik vanaf het derdepersoons gezichtspunt dat die waarheid even contingent is als alle andere contingente waarheden die ik beaam.26
Dit klinkt, opnieuw, als een conceptueel argument. Als het zo bedoeld
was, zou het niet erg overtuigend zĳn. Het is natuurlĳk juist dat al mĳn
gedachten over mĳzelf veronderstellen dat ik gedurende een bepaalde tĳd
besta, en dat al mĳn gedachten veronderstellen dat ik besta op het moment
dat ik die gedachten heb. De gedachte ‘ik denk’, en bĳ implicatie dus ook ‘ik
ben’, begeleidt inderdaad noodzakelĳk al mĳn coherente, en in feite zelfs
bĳna al mĳn incoherente gedachten. (Het is het toppunt van incoherentie
om te denken: hoe kan ik dit denken? Ik besta niet eens.) Maar geen van
mĳn gedachten sluit de gedachte uit dat ik op enig moment in de toekomst
niet meer zal bestaan. Als het bĳ Nagel om een conceptueel argument zou
gaan, verzuimt het de tegenwoordige van de toekomende tĳd te onderscheiden.27 Als dat conceptuele argument klopte zou ook een vereniging
nooit kunnen besluiten om zichzelf op te heffen.
Nagel zegt echter uitdrukkelĳk dat hĳ een ‘phenomenological argument, hopefully not too idiosyncratic’ bedoelt te geven. En het feit dat
26 Nagel (1986: 223-231).
27 Dit geldt ook voor het argument dat het besluit om je leven te beëindigen innerlĳk tegenstrĳdig is omdat jĳ moet bestaan om dat te kunnen besluiten. ‘Inderdaad veronderstelt
persoonlĳke vrĳheid allereerst dat men leeft…’, Pauselĳke Academie voor het Leven, Respect
voor de waardigheid van de stervende: ethische beschouwingen inzake euthanasie, 2000.
Misschien bedoelt ook Hannah Arendt dit als zĳ zegt: ‘De wil, het vermogen van een levend
wezen, kan niet zeggen ‘ik zou er liever niet zĳn’ of ‘ik zou het niets als zodanig verkiezen’.
(Arendt 2014: 119; één van de motto’s van Van Tongeren 2018, zie voetnoot 15). Maar deze zin
presenteert zich als een interpretatie van De libero arbitrio 3.6 (zie voetnoot 9), en ik kan het
bewuste argument in die passage niet terugvinden.
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iedere vorm van bewustzĳn het besef van mĳn bestaan impliceert maakt
het misschien wel psychologisch moeilĳk, zo niet onmogelĳk om mĳn toekomstige niet-bestaan onder ogen te zien. Dat is misschien wel een te grote
stap van onze normale manier van leven vandaan. ‘Although the world is
not essentially my world, the objective recognition of my contingency has
to coexist in my head with a total world picture whose subject is inescapably me. The person whose contingency I recognize is the epicenter…of my
entire world view.’28
De volgende vergelĳking kan dit toelichten. In § 1 merkte ik al op dat wĳ
onszelf altĳd opvatten als iemand met een bepaalde leeftĳd. (Niet noodzakelĳk samenvallend met onze kalenderleeftĳd) Ook dat hebben we in eerste instantie geleerd door naar onszelf te kĳken door de ogen van anderen,
maar het is nu een permanent bestanddeel van onze zelfopvatting. Maar
het is iets heel anders om, zeker zolang je jong bent, jezelf op te vatten als
iemand die wellicht ooit tachtig zal zĳn, of misschien wel honderd. Je weet
dat wel als een objectief feit maar het is nooit een geleefde ervaring. Ook
hier is het inzicht ‘ik ben 20’ logisch wel verenigbaar met de overweging ‘ik
zal mogelĳk ooit 80 zĳn’, maar de eerste gedachte verdringt de tweede. Dat
je er ooit niet meer zult zĳn is een gedachte van dezelfde orde, maar nog
een stuk minder vertrouwd.
Als ik over mĳn leven nadenk zĳn er allerlei toekomstige mogelĳkheden
die ik nog kan realiseren. Of ik die zal realiseren is puur contingent, het
hangt af van mĳn capaciteiten, van mĳn neigingen, en vooral van het toeval. Maar al die contingente mogelĳkheden veronderstellen mĳn voortgezette bestaan, en dat is zelf dus niet zomaar een contingente mogelĳkheid
onder andere mogelĳkheden, net zo min als het voortgezette bestaan van
de wereld zomaar een mogelĳkheid is.29
Een vergelĳkbare analyse is te vinden bĳ Samuel Scheffler30:
Although I have had the experience before of losing things that mattered to
me or of having good things end, it is I who have had those experiences. The
losses and endings, however painful, have been experienced against the background of my own (perceived) persistence. But I take death to mean that the
very I that has had those experiences is what is now going to end [...] My only
28 Nagel (1986: 212). Opmerkelĳk dat hĳ het subject niet slechts het centrum maar het epicentrum van ‘mĳn wereldbeeld’ noemt. Alsof het een aardbevingsgebied is.
29 ‘(D)eath is the external limit of my possibilities and not a possibility of my own.’ (Simone
de Beauvoir 1972: 44, geciteerd Scarre 2007: 34).
30 Scheffler (2013: 85-86, vgl. 102). Zie ook Kamm (1993: 59-60, 64-65).
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resources for reacting to this prospect seem to involve turning back on myself
a set of attitudes – such as sadness, grief, rage, anxiety – that are tailored to circumstances in which the self endures and undergoes a loss. But those attitudes
become unmoored when directed toward their very subject. And this induces,
or can induce, panic.

Ook Nagel sluit niet volledig uit dat wĳ vanuit onze eigen bewustzĳnsstroom vooruit kunnen kĳken naar het moment waarop die stroom afbreekt. Volgens hem kan die verwachting niet anders dan schokkend zĳn,
een confrontatie met het Niets.31 In die visie kan het idee van een ‘voltooid
leven’ niet anders dan een mythe zĳn. Die ervaring van existentiële ontzetting bĳ de gedachte aan de onvermĳdelĳke dood is door vele auteurs, zowel filosofen als schrĳvers, beschreven.32 Sommige van deze auteurs volgen
Nagel in de opvatting dat alle andere manieren waarop wĳ ons tot onze
eigen dood kunnen verhouden tenminste een gedeeltelĳke ontkenning of
verdringing van de werkelĳkheid inhouden.33 Bĳ al deze auteurs zien anderen alleen maar een pathologische uitvergroting van een normale respons
van bedroefd- en bezorgdheid.34 Zelf ben ik geneigd hier een tussenstandpunt in te nemen. In de vorige paragraaf heb ik al gesuggereerd dat het
een rest van kinderlĳk solipsisme kan zĳn, het onvermogen om de wereld
los te denken van onze conceptie van de wereld, als de gedachte aan onze
toekomstige dood panische angst oproept.35 Tegelĳk is het juist dat, als de
dood ons schaadt, die schade van een geheel eigen orde is: de bekorting
van ons leven, niet alleen maar het verlies van de goede dingen des levens.
Scheffler zegt dus wel terecht dat het begrĳpelĳk is als onze emotionele
reactie uitgaat boven bezorgd- en bedroefdheid.

31 Zie voetnoot 21.
32 Tolstoy (De dood van Ivan Ilyich, zie § 6), Zola, J.C. Bloem, Philip Larkin (Aubade 1977),
Barnes (2008, zie vooral p. 125). Filosofen, naast Nagel en Scheffler: Unanumo (1954, hfst. 3)
(zie § 4), Rorty (1983), Baillie (2013), Behrendt (2018).
33 Barnes (2008), Baillie (2013).
34 Solomon 1998 (‘petty selfishness’), Bradley (2015), Birnbacher (2017: 135; ‘Todesfurcht hat
keine besondere Konjunktur mehr’). Tugendhat (zie § 6) zou zeggen dat beide waarderingen juist zĳn: je kunt alleen gezond leven door de doodsangst te verdringen en die ten volle
toe te laten is dus pathologisch. Scheffler (2013: 199), beschouwt de paniek die hĳ beschrĳft
als een redelĳke maar niet als de enige redelĳke attitude.
35 Nagel erkent dat, hĳ noemt het een ‘natural illusion’ en ‘a pale version of solipsism’,
Nagel (1986: 212).
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6

Tugendhat over de mogelĳkheid van ‘decentreren’

De auteur die na Epicurus in de filosofische literatuur over de dood het
meest geciteerd wordt is Tolstoy, en de tekst die dan vrĳwel altĳd van hem
geciteerd wordt is De dood van Ivan Ilyich. Op zĳn sterfbed wordt Ilyich gekweld door het idee dat hĳ, net als de meeste mensen volgens Seneca, zĳn
leven verspild heeft aan beuzelachtigheden. Maar juist voor hĳ in wanhoop
zal sterven, opent zich de hemel, hĳ baadt in het licht en sterft getroost.
Jeff MacMahan ziet daar één van de voorbeelden in hoe normaal nuchtere mensen in het aangezicht van de dood ophouden helder te denken.36
In zĳn prachtige essay Über den Tod geeft Ernst Tugendhat eerst hetzelfde
kritische oordeel over de scène.37 Maar dan wĳst hĳ op een soortgelĳke
ervaring die Tolstoy beschrĳft in Oorlog en Vrede. Denkend dat hĳ dodelĳk
gewond is ligt Vorst Andrej op het slagveld van Austerlitz. Hier is het duidelĳker wat Tolstoy bedoelt: in de directe confrontatie met de dood word
je klein, een ‘kruimel op de rok van het universum’ (Lucebert). Voor Vorst
Andrej is dit een bevrĳdende gedachte. Napoleon rĳdt langs en spreekt
hem aan, maar Andrej keurt hem zelfs geen blik waardig. Tugendhat suggereert dat deze beweging, van het centrum van het toneel van je leven naar
de coulissen, een optie is die mensen hebben bĳ het naderen van de dood
of misschien al op hoge leeftĳd. Daarmee geven ze eindelĳk volledig het
solipsistische idee op het centrum van het universum te zĳn. Juist omdat
dit idee volgens Tugendhat een noodzakelĳke voorwaarde is voor een goed
leven, is dit alleen een optie aan de uiterste rand van het leven. De meeste
mensen zouden zich nooit realiseren dat ze deze mogelĳkheid hebben, en
dat zou verklaren waarom ze tot het einde toe niet in staat zĳn om de dood
onder ogen te zien.
Anders dan Verhoeven en Nagel ziet Tugendhat het dus als een mogelĳkheid om zonder paniek te leven in het besef van eigen sterfelĳkheid. Maar
dat zou geen volwaardig leven kunnen zĳn, daarom blĳft hĳ toch dicht bĳ
Verhoeven en Nagel in de buurt. De reden waarom hĳ dit denkt zou kunnen
zĳn dat hĳ uitgaat van een sterke dichotomie tussen twee manieren van
leven: op een solipsistische of op een volledig gedecentreerde manier. De
enige manier om volledig te leven is te leven als de goden, en daarom kun
je alleen in de marge leven als een sterfelĳk mens. Ik zou dat eerder als de
uiteinden van een continuüm zien waarlangs de meeste mensen zich heen

36 Schopenhauer is zĳn andere voorbeeld, McMahan (2002: 97-98).
37 Tugendhat (2006: 49ff).
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en weer bewegen. Waarom zouden we niet kunnen accepteren dat we ons
slechts voor een heel korte tĳd in een heel klein hoekje van het universum
bevinden, een universum bovendien dat fundamenteel onverschillig staat
tegenover onze wensen en behoeften, en toch volhouden dat bepaalde
dingen voor ons (niet voor het universum) van belang zĳn. Je kunt van je
kinderen houden zonder te denken dat ze ‘van het standpunt van het universum’ van meer belang zĳn dan andermands kinderen. Waarom zou je
niet een echte amour de soi kunnen hebben zonder een solipist te zĳn?38
Decentrering is mogelĳk in allerlei graden, en op allerlei manieren (bĳvoorbeeld door naar Bach te luisteren). En daarvoor is het niet nodig om
een standpunt sub specie aeternitatis in te nemen. Dat is eigenlĳk alleen
maar de keerzĳde van het solipisisme, uiting van hetzelfde onvermogen om
het eerste- en derdepersoonsperspectief te integreren. Verhoeven diagonistiseert deze afstandelĳke manier van denken als een van de vele manieren waarop mensen zichzelf valse troost bezorgen, waarop ze proberen de
schok uit te bannen die het vooruitzicht van de dood toebrengt aan onze
normale quasi-solipsistische, manier van leven.39 Zoals Nagel zegt, ‘What
am I doing out there, pretending to be a visitor from outer space –looking
at my life from a great height in abstraction from the fact that it is mine…?
How can the unimportance of my life from that point of view have any
importance for me?’40
Misschien bedoelde Tolstoy inderdaad aan Ivan Ilyich het volgende bevrĳdende inzicht toe te schrĳven: ja, ik heb mĳn leven verknoeid, maar ook
als ik er het beste van had gemaakt, had dat geen enkel reëel belang gehad.
Dan zou die passage uit literair oogpunt niet zo inferieur zĳn als McMahan
meende: dat is een herkenbare en dus voor mensen mogelĳke opvatting.
Maar het is niettemin een diep problematische opvatting. Het was volkomen terecht geweest voor Ilyich om in wanhoop, of in elk geval met berouw
te sterven.41 Het is zĳn zaak niet om zĳn leven te beoordelen in het perspectief van de eeuwigheid.

38 Nussbaum (1989: 324 e.v.).
39 Scheffler (2013: 87) noemt het een tweede ‘strategy of using metaphysics to combat
fear’ naast die van Epicurus. Ook Nagel (1986: 212), ziet het ‘omgekeerde solipisisme’ van de
Tractatus, zie noot 20, als een reactie op de ervaring van de volstrekte contingentie van het
bestaan
40 Nagel (1986: 216).
41 ‘Wir müssen nicht Angst voor dem Tode haben, aber wenn wir sie haben, haben wir sie
– meine ich – davor: Ich habe falsch gelebt.’ (Tugendhat 2006: 48)
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Wat voor Ilyich een troost was, is voor anderen overigens een van de
redenen, misschien wel de voornaamste reden, om de dood als een kwaad
te beschouwen.
‘What turns such sorrow into fear is the thought that all our efforts to live
well, our attentions and dedications were for nothing, that our joys and generosities, pains and stoic resolutions were all in vain. We may fear that the
balance of our lives was wrong: the fear is a terror that death shows our significant projects were meaningless, that our lives were idle and pointless,
our enterprises arbitrary.’42
Deze reactie is even problematisch als die van Ilyich. Een te vroege
dood kan de zin van je leven aantasten, en zelfs op hoge leeftĳd kun je
nog denken dat je iets te doen hebt wat de dood je onmogelĳk zou maken.
Dat zĳn, ook volgens Tugendhat, begrĳpelĳke redenen om de dood als een
kwaad te beschouwen.43 Maar de betekenis die je leven uiteindelĳk heeft
gaat niet verloren omdat die betekenis in het licht van de eeuwigheid niets
voorstelt.44

7

Graden van integratie

De fenomenologische argumenten laten zien waarom het niet eenvoudig is
om onze eigen dood onder ogen te zien. Wĳ zĳn er zo aan gewend dat we
bestaan dat het moeilĳk is ons voor te stellen dat dit eenmaal niet meer zo
zal zĳn. Wat deze argumenten niet aantonen, en wat ook eigenlĳk buiten
de mogelĳkheden van een fenomenologische argumentatie ligt, is dat het
onmogelĳk is om het besef van eigen sterfelĳkheid in enige mate in ons
zelfbewustzĳn te integreren op een van de twee manieren die ik in § 1 heb
beschreven (of beide). En het is inderdaad aannemelĳk dat ieder mens dat
in zekere mate doet. Dat blĳkt het duidelĳkst in situaties waarin wĳ ons
plotseling realiseren dat we in levensgevaar zĳn. Niemand hoeft dan na te
denken om iedere mogelĳkheid om zich te redden aan te grĳpen.45

42 Rorty (1983: 177).
43 Tugendhat (2006: 36).
44 Wolf (2015: hfst. 6); Bradley (2015: § 50.
45 Tugendhat beschouwt dat als een irrelevant gegeven omdat de ‘vegetative Todesfürcht’
een zuiver instinctieve reactie zou zĳn. Maar Rorty (1983) merkt terecht op dat het eerder
gaat om een patroon in een spectrum van automatische reacties, die met elkaar verbonden
zĳn door het bewustzĳn van gevaar voor het eigen bestaan.
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Natuurlĳk zĳn we niet permanent bezig met het feit dat we zullen sterven, net zo min als we er ieder ogenblik aan denken dat we ouder worden.
Maar dat hoeft toch niet te betekenen dat we leven alsof we onsterfelĳke
goden zĳn, in het bezit van de eeuwige jeugd. Wat tot ons eerstepersoons
perspectief behoort blĳkt uit de manier waarop we leven, en daaruit kan,
zou ik denken, een besef van het voorbĳgaan van de tĳd en van sterfelĳkheid blĳken. Misschien is het teveel gezegd, met de filosofische traditie van
Plato tot Heidegger, dat dit het begin van de wĳsheid is, maar het is wel het
begin van een zekere wĳsheid. Het helpt om je leven niet te verkwisten en
om prudent om te gaan met gevaar, niet alleen maar te reageren op onmiddellĳk dreigend gevaar. Het is bekend van mensen die zich in een levensbedreigende situatie hebben bevonden, dat zĳ zich soms heroriënteren op wat
werkelĳk waarde heeft in het leven, op de manier die Seneca al beschrĳft.
Ook mensen die nog maar een beperkte tĳd te leven hebben leven soms
intensiever. In zulke gevallen is de dood, zoals Kierkegaard het uitdrukt, een
leermeester van de ernst.46 Ook dat veronderstelt dat mensen kunnen leren.
Als je ouder wordt kan een geïntegreerd besef van je sterfelĳkheid ook
helpen om je projecten af te stemmen op een reële inschatting van je levensverwachting. Het is niet zo’n goed plan om er bĳ je emeritaat aan te beginnen drie Kritieken te schrĳven. Het kan ook helpen om er op tĳd mee te
beginnen voorbereidingen te treffen voor de laatste fase van je leven, voor je
uitvaart en je nalatenschap. Je gaat je zolder leegruimen en, op een gegeven
moment, afscheid nemen. Als je religieus bent ga je mediteren of bidden.
Je vraagt je af of het wĳs is om iedere medische mogelĳkheid aan te grĳpen
om je leven nog met een klein stukje te verlengen. Dan is het gewenst om je
leven inderdaad van een iets hoger standpunt te bekĳken, niet het standpunt van het universum, maar het standpunt waarin je je leven opvat als een
geheel.47 Als je geluk hebt, gaat het in deze fase niet alleen om loslaten, maar
kun je ook met een zekere voldoening terugzien op je leven. Het klinkt misschien paradoxaal, maar de voldoening kan het loslaten vergemakkelĳken.
Het loslaten heeft vooral betrekking op je eigen projecten, waaronder
het project van je leven. Het hoeft niet te betekenen dat je je interesse in

46 Kierkegaard (1964: 178; geciteerd uit Birnbacher 2017: 133); vgl. Kagan (2012: 195-196).
Volgens Kierkegaard leidt het besef van je eigen eindigheid noodzakelĳk tot angst, de fundamentele onzekerheid of de onherroepelĳke beslissingen die je over je eigen leven neemt wel
de juiste zĳn. Volgens Birnbacher is het ontstaan van angst mogelĳk maar niet noodzakelĳk.
47 Buiting (2013) beschrĳft hoe patiënten die te horen hebben gekregen dat hun ziekte
ongeneeslĳk is, meestal niet vooruitkĳken naar het einde maar in het heden leven en zich
vaak vastklampen aan iedere mogelĳkheid tot levensverlenging.
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de wereld verliest. Zoals Tugendhat het beschrĳft: je treedt van het toneel
van je leven in de coulissen. Maar van daaruit kun je toch met blĳvende belangstelling bezien hoe het stuk verdergaat. Ook als je je leven als voltooid
beschouwt hoef je daarom nog geen doodswens te hebben.
Zoals deze voorbeelden laten zien ligt het voor de hand dat het sterfelĳkheidsbesef in het algemeen toeneemt met de leeftĳd. Op hun sterfbed
hebben uiteindelĳk de meeste mensen geaccepteerd dat ze binnen een termĳn van dagen of uren zullen sterven.48 Ze berusten daarin, of zĳn er zelfs
mee verzoend. Misschien nooit volledig verzoend. Juist als je een redelĳk
mooi leven hebt gehad zal er op z’n minst ook een zekere weemoed over
het afscheid zĳn. Existentiële ontzetting over de dood komt echter juist in
die fase waarin het er werkelĳk op aankomt zelden voor. Dat is dus een
empirisch gegeven dat in elk geval Nagel weerlegt, zĳ het niet Tugendhat.
Bĳ een te vroege dood is het natuurlĳk om heel verdrietig te zĳn. Spinoza’s
advies om ook dan alleen aan je leven te denken en niet aan je dood, is niet
echt tot stervelingen gericht. Maar zelfs in die situatie laten mensen zich
betrekkelĳk zelden door hun verdriet overweldigen.
Zelfs als je media vita vrĳwel nooit aan de dood denkt, geeft je levensverwachting een structuur aan je leven die de fasering daarvan bepaalt.49 En
het is juist die fasering die je nu toestaat om minder aan de dood te denken
dan je later zult moeten doen. De nabĳheid van de dood wordt op hoge
leeftĳd op twee manieren relevant, die allebei begrĳpelĳk worden als je de
dood opvat als het einde van je levensverhaal. Als je 30 bent kan het geen
verschil voor je maken of je uiteindelĳk 85 of 86 wordt, maar op je 85ste
kan dat wel uitmaken. Tegelĳk is de nabĳheid van de dood dan in principe
minder erg, omdat je dat levensverhaal toch al praktisch voltooid hebt.
Het is al met al dus niet onmogelĳk om je eigen dood op te vatten als een
gebeurtenis die jou aangaat – in die zin een ‘gebeurtenis in jouw leven’ – en
daar praktische consequenties aan te verbinden.

8

Kunnen wĳ kiezen voor de dood?

Als dat zo is, zouden we ook op bepaalde momenten in staat moeten zĳn
op een reële manier na te denken over de vraag of voortzetting van dat
leven nog te verkiezen is boven de dood, zonder overdreven vrees voor de

48 Mack, Nilsson, Balboni et al. (2008).
49 Scheffler (2013: 100).
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dood en zonder bitterheid over het verlies van het leven. We hoeven het belang van ons bestaan niet te onderschatten, met Epicurus of Tolstoy, maar
ook niet te overschatten, met Verhoeven en Unanumo. Dat zou de kern van
een hedendaagse ars moriendi kunnen zĳn.
In Willen Sterven zet Paul van Tongeren hier vraagtekens bĳ. In § 3 heb ik
zĳn argument besproken dat als je iets wilt je ook altĳd jezelf als willende
persoon bepaalt en dat het daarmee in strĳd is om jezelf te willen vernietigen. In die paragraaf heb ik uitgelegd wat het betekent een willende persoon te zĳn door uit te gaan van het verband tussen willen en handelen. Als
je iets wilt, wil je het (mede) zelf realiseren, maar om iets te kunnen doen
moet je om te beginnen bestaan. Van Tongeren zegt echter ook dat wie iets
wil zichzelf ‘als wetgever’ bepaalt. Je presenteert jezelf als degene die de
baas over zichzelf is.50 En het zou dan juist daarmee moeilĳk te verenigen
zĳn om je bestaan te willen beëindigen. Daarmee verlies je immers in de
meest absolute zin de bevelvoering over jezelf.
Hierop voortbouwend wĳst Van Tongeren erop dat er een bepaalde
categorie van wilsbesluiten is waarvoor in het bĳzonder geldt dat wĳ
daarmee onszelf bepalen: fundamentele keuzen waarmee wĳ onze eigen
identiteit voor langere tĳd of voor ons hele leven vastleggen. Zulke keuzen bepalen mede het kader waarbinnen wĳ al onze volgende beslissingen
zullen nemen. Bĳ het maken van zulke keuzen kunnen wĳ niet terugvallen op het waardenpatroon dat wĳ al hebben; dat staat juist ter discussie. Van Tongerens beschrĳving van deze existentiële keuzen aan de hand
van Augustinus’ weergave van de geschiedenis van zĳn bekering in de
Confessiones doet denken aan Kierkegaard, maar met één belangrĳk verschil: dat wĳ geen al vastgelegde uitgangspunten hebben om onze keuze te
maken, betekent niet dat die keuze een ‘sprong’ in het duister is. Er komt
een moment waarop wĳ weten wat wĳ zullen doen: dat is meer een ontdekking dan een beslissing. De keuze blĳkt dan al voor ons gemaakt te zĳn. Van
Tongeren ziet dat als een relativering van onze zelfopvatting als zelf-wetgevende wezens, maar je zou aan dit inzicht ook een alternatieve conceptie
van autonomie kunnen ontlenen: wĳ zĳn autonoom als wĳ ons met onze
wilsbesluiten kunnen identificeren.51
Hoe dat ook zĳ, als wĳ ons realiseren dat ons leven ernstig en blĳvend
belast is, en ons dan de vraag stellen of het niet beter voor ons zou zĳn dat
50 Van Tongeren (2018; 69), met een beroep op Anselmus: omnis volens ipsum suum velle
vult.
51 Vgl. Frankfurt (1988: hfst. 12), over ‘wholeheartedness’ als kenmerk van de ‘second-order
volitions’ van de autonome persoon, zie ook volgende noot maar vgl. noot 57.
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leven te beëindigen of te laten beëindigen, dan lĳkt er van zo’n existentiële
keuze sprake te zĳn. Maar een van de alternatieven is in dat geval niet een
toekomstige identiteit die dan verder het kader bepaalt voor volgende wilsbepalingen, maar het opgeven van iedere identiteit. Daarom zou dit eigenlĳk een (psychologisch) onmogelĳke keuze zĳn: te kiezen voor niet-leven
als een manier van leven.
Mĳn reactie hierop is dezelfde als op de argumentatie van Nagel en
Scheffler: van Tongeren laat wel zien hoe anders deze keuze is in vergelĳking met iedere andere existentiële beslissing, maar daar volgt niet uit dat
de keuze onmogelĳk is. Tegelĳk is het verschil toch ook niet zo groot als hĳ
het voorstelt. Voor hem gaat het om een keuze tussen een toekomst en geen
toekomst, terwĳl iedere andere existentiële keuze een keuze voor een bepaalde toekomst is. Maar in § 1 heb ik uitgelegd dat het gaat om een keuze
tussen een korter of een langer leven, waarbĳ vooral het karakter van het levensverhaal als geheel en de samenhang tussen de fasen daarin van belang
is. Het is dus wel degelĳk een keuze tussen twee bepalingen van onze identiteit. Het beeld dat van Tongeren schetst van een existentiële crisissituatie
is dan ook in één opzicht onvolledig: welke keuze ook wordt gemaakt, ook
die van een radicale koerswending, die keuze zal toch altĳd een verhaallĳn
doortrekken die in het verleden al zichtbaar was, bĳvoorbeeld een lĳn van
toenemende onvrede.52
De meest toegespitste vorm van Van Tongerens argumentatie heeft speciaal betrekking op mensen voor wie de reden voor hun doodswil gelegen
ligt in wat zĳ ervaren als een aantasting van hun autonomie. Van Tongeren
denkt in het bĳzonder aan hoogbejaarde mensen die niet in de laatste
fase van een dodelĳke ziekte verkeren. Maar ook bĳ stervende patiënten is
toenemende afhankelĳkheid van de zorg van anderen een van de belangrĳkste motieven voor een euthanasieverzoek. Opnieuw ziet van Tongeren
een tegenspraak tussen de wil om jezelf te handhaven als degene die met
betrekking tot het eigen leven de dienst uitmaakt en de wil om jezelf te
vernietigen. Maar ‘liever dood dan slaaf’ lĳkt mĳ toch geen onbegrĳpelĳk
motief. Zolang ik leef wil ik eigen baas zĳn, maar dat wil niet zeggen dat ik
onder alle omstandigheden langer wil leven om eigen baas te kunnen zĳn.
52 Van Tongeren lĳkt ook te menen dat een beslissing die mĳn identiteit voor de toekomst
bepaalt altĳd van hetzelfde type is. Maar wat voor de ene persoon een crisissituatie is, kan
voor een ander een situatie zĳn waarin de identiteitsbepalende keuze al van meet af aan
vaststaat. ‘Hier sta ik, ik kan niet anders.’ Williams (1993) spreekt dan van een ‘moral incapacity’. Een zo gemaakte keuze moet beschouwd worden als een bĳ uitstek vrĳe keuze. (Den
Hartogh: 2008, vgl. ook Frankfurt 1988: hfst. 12, vorige noot) In extreme situaties zou zelfs de
keuze voor de dood van dit type kunnen zĳn.
DEN HARTOGH

Guest (guest)
IP: 145.18.166.229

663

ALGEMEEN NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR WIJSBEGEERTE

9

Wat wil iemand eigenlĳk die dood wil?

In § 2 heb ik Epicurus toegegeven dat je niet je eigen bestaan en nietbestaan in de toekomst kunt vergelĳken alsof het twee mogelĳke toestanden van dezelfde persoon zĳn. Daarom kun je, zoals Hannah Arendt
zegt, niet dood willen zĳn, zoals je iets anders kunt willen zĳn, bĳvoorbeeld de slimste mens. Maar wat je wel kunt vergelĳken is een leven dat
nu ophoudt of juist verdergaat, omdat de lengte van dat leven medebepalend is voor het karakter en daarmee voor de waarde van dat leven.
Daarom is het niet conceptueel onmogelĳk om te kiezen voor je eigen
dood. En in de vorige paragraaf heb ik betoogd dat het ook niet psychologisch onmogelĳk is.
Toch heb ik het vermoeden dat mensen die kiezen voor de dood omdat ze dat de beste keuze voor henzelf vinden dat inderdaad meestal niet
doen op grond van zulke vergelĳkende overwegingen. In de literatuur
wordt vaak gesproken over levens die het leven nog wel of niet meer
waard zĳn, maar ik betwĳfel of de hiermee gesuggereerde grenswaarde
aanwĳsbaar is. Daar is allereerst het toch wel sterk afwĳkende karakter van deze bĳzondere vergelĳking waarop Nagel en van Tongeren de
aandacht vestigen en die Scheffler met een zo treffende metafoor als
‘unmooring’ beschrĳf. Normaal gaat het om twee scenario’s voor de toekomst waarin allerlei mogelĳkheden wel of niet geactualiseerd worden.
Maar ditmaal houdt één van de scenario’s in dat je de mogelĳkheidsvoorwaarde voor elke actualisering van verdere mogelĳkheden wegneemt. Door je te realiseren dat je ook dat scenario moet zien in de context van een volledig levensverhaal verminder je het contrast wel maar
neem je het niet volledig weg. Het is een diep ingrĳpende beslissing om
in je leven een radicaal andere richting in te slaan, maar jezelf willens en
wetens de mogelĳkheid te ontnemen om nog enige richtingen in te slaat
is inderdaad van een andere orde.
Daar komen een aantal factoren bĳ die vergelĳking bemoeilĳken. Om
te beginnen is van belang dat de keuze voor de dood niet herroepen kan
worden. Dan is er het feit dat voor de bepaling van de waarde van iemands
leven (voor hem zelf) verschillende dimensies van belang zĳn die maar in
beperkte mate met elkaar vergelĳkbaar zĳn. Wat heb je liever, een gelukkig of een zinvol leven? Is het onomkeerbaar verlies van alle zin een reden
om je leven te willen afsluiten, ook als er nog wel iets te genieten valt? Eén
bĳzondere dimensie die moeilĳk met andere te vergelĳken is zou kunnen
zĳn dat wĳ het leven zelf als een goed beschouwen. Ik bedoel dan niet het
biologisch leven dat geen waarde van zichzelf heeft, maar alleen waarde als
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het vehikel van een levensverhaal.53 Evenmin bedoel ik het bestaan als een
bepaald subject met een bepaalde numerieke identiteit, want dat te waarderen zou berusten op een vergelĳking tussen bestaan en niet-bestaan.54
Er is een langdurige traditie in de filosofie waarbĳ zowel Nagel als Scheffler
zich aansluiten, waarin waarde toegekend wordt aan het bewustzĳn als zodanig, of aan de combinatie van bewustzĳn en zelfbewustzĳn.55 Maar als
in een leven zowel alle geluk als alle zin verloren is gegaan, kan het alleen
nog maar negatieve waarde hebben om je daarvan bewust te zĳn.56 Het
lĳkt me echter wel mogelĳk dat als we positieve waarde toekennen aan ons
biografisch leven, we niet alleen het oog hebben op de elementen uit onze
biografie die die waarde bepalen, maar ook aan het feit zelf dat het ons
gegeven is een leven te leven met een verhaallĳn erin. Dan zou zelfs voor
mensen die voor de dood kiezen omdat ze ongelukkig zĳn die dood nog
steeds ook een verlies kunnen zĳn.
De relatieve onvergelĳkbaarheid van de elementen die de waarde van
het leven bepalen, en het feit dat het biografische leven zelf zo’n relatief onvergelĳkbaar element kan zĳn, zouden kunnen verklaren waarom doodswensen vaak zo ambivalent zĳn.57
Leidt dit nu tot de conclusie dat ‘willen sterven’ toch bĳna altĳd problematisch is zoals Van Tongeren suggereert, een keuze die berust op een
afweging die bĳna niet te maken valt? Nee, want, zoals Van Tongeren zelf
erkent,58 kan de keuze voor de dood ook gemaakt worden zonder twee
scenario’s voor de toekomst met elkaar te vergelĳken. Er hoeft niet altĳd
een balans te worden opgemaakt. Toen de Zwingliaanse priester Angelus
Merula in 1557 in Delft het schavot betrad waarop hĳ levend verbrand zou
worden, kreeg hĳ een hartverlamming waaraan hĳ ter plekke overleed.59
53 Raz (2001: hfst. 3, § 3); Kagan (2012; 358-262, 325-328), beiden op intuïtieve gronden. Dat
een louter biologische leven zonder bewustzĳn geen intrinsieke waarde kan hebben, volgt
echter ook uit het argument van Epicurus dat ik in § 2 heb besproken: als je niet bestaat kun
je het niet missen.
54 Vgl. noot 9 over Augustinus.
55 Nagel (1970; 1986, 224-225); Scheffler (2013: 198-201); vgl. ook Frankfurt (2004: 47);
Kaufmann (2016).
56 Raz (2001: 101, § 5; een bewustzĳn dat bestaat uit de permanente evaring van ernstige
pĳn); Tugendhat (2006: 28-36; het bewustzĳn van een ‘leeg’ leven).
57 Van Tongeren (2018) legt daar sterk de nadruk op, vooral in hoofdstuk V. Dat een keuze
in aanzienlĳke mate ambivalent is betekent echter niet dat het geen vrĳe of autonome keuze kan zĳn (Rössler 2017: hfst. 2). Ambivalentie kan recht doen aan de waarden die op het
spel staan.
58 Van Tongeren (2018: 85).
59 Zĳn woonhuis in Brielle werd uit zĳn nalatenschap tot weeshuis verbouwd en is daar
nog te zien.
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Je kunt moeilĳk ontkennen dat dat een zegen voor hem was, ook al kun je
niet zeggen dat hĳ na zĳn hartaanval beter af was dan hĳ anders zou zĳn
geweest. Het was een zegen voor hem, niet omdat het leven op de brandstapel in vergelĳkende zin niet levenswaardig is, maar omdat een verbrandingsdood een intrinsiek kwaad is dat zo mogelĳk tot elke prĳs vermeden
moet worden.
De keuze voor de dood zal, veronderstel ik, meestal de beslissing zĳn
om een groot kwaad uit de weg te gaan, of misschien een opeenstapeling
van vele kleine kwaden die samen toch een groot kwaad vormen. Alleen al
daarom is twĳfel op zĳn plaats aan de werkelĳkheidswaarde van het hele
idee van een ‘voltooid leven’ zoals dat nu in de Nederlandse discussie over
doodswensen van hoogbejaarden gebruikt wordt: actieve doodswensen die
niet terug zouden gaan op een somatische of psychiatrische ziekte of aandoening of op traumatische gebeurtenissen. De veronderstelling is dan immers dat zulke mensen de balans opmaken van hun vooruitzichten en tot
een negatief saldo komen. Ook zulke mensen kunnen echter wel met een
situatie geconfronteerd worden waaraan ze willen ontkomen, ook al kan
dat alleen door een einde te maken aan hun leven. Zulke situaties hebben
voor hen een intrinsieke, niet alleen een vergelĳkende negatieve waarde.
Zĳ maken het vooral begrĳpelĳk hoe mensen hun eigen dood niet alleen
onder ogen kunnen zien, maar ook kunnen willen.
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